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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KŘEPELKA, M. Posouzení funkční bezpečnosti stavěcího zařízení železničních výhybek: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut 

dopravy, 2011, 43 stran. Vedoucí práce: Ing. Jan Famfulík, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá posouzením funkční bezpečnosti stavěcího zařízení 

železničních výhybek. Posouzení je provedeno s použitím analýzy FMEA a dále 

s využitím diagramu rizika dle ČSN EN 61508 je stanovena úroveň integrity bezpečnosti. 

V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy v oblasti bezpečnosti, druhy, funkce 

a požadavky kladené na stavěcí zařízení. Dále jsou zde uvedeny zásady pro hodnocení 

funkční bezpečnosti, popis analýzy FMEA a metody pro určení integrity bezpečnosti SIL. 

V praktické části je analýza aplikována na stavěcí zařízení železničních výhybek typu 

DTZ 1, výrobce DT Výhybkárna a strojírna a.s. Přiřazení integrity bezpečnosti SIL 

jednotlivým komponentům je provedeno pomocí metody diagramu rizika. Na závěr je opět 

aplikována analýza FMEA již s přiřazenou bezpečnostní funkcí. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KŘEPELKA, M. Functional safety assessment of the adjusting device of railway switches: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Fakulty of Mechanical 

Engineering, Institute of transport, 2011, 43 pages. Thesis head: Ing. Jan Famfulík, Ph.D. 

Bachelor thesis is dealing with the functional safety assessment of the adjusting device 

of railway switches. The assessment is carried out using analysis FMEA and using diagram 

of risk according to DIN EN 61508 is assigned safety integrity level SIL. 

The theoretical part introduces the basic concepts of safety, types, functions and 

requirements for the adjustment device. It further describes the principles for functional 

safety assessment, a description of FMEA and methods for determining the SIL safety 

integrity level. 

The practical part of the FMEA risk analysis applied to the adjustment device of 

railway switches DTZ type 1 producer DT Výhybkárna a strojírna a.s. Assigning SIL 

safety integrity level individual components is performed using the diagram of risk. The 

conclusion is again applied FMEA has assigned security features. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

C Následek nebezpečné události 

ČD České dráhy 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

E/E/PE Elektrický/elektronický/programovatelný elektronický 

EN Evropská norma 

EUC Řízené zařízení 

F Výskyt a doba vystavení v nebezpečné oblasti 

FMEA Analýza způsobů a důsledků poruch 

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise 

KÚ Kolejový úsek 

P Možnost vyhnutí se nebezpečné události 

RPN Hodnota významnosti rizika 

RNP Ruční nouzové přestavení 

SIL Úroveň integrity bezpečnosti 

SQ Spínacími kontakty 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TNŽ Technické normy a předpisy ČD 

ŽKV Železniční kolejové vozidlo 

W Pravděpodobnost nežádoucího výskytu 
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1 Úvod a základní pojmy 

Každé použití technických zařízení s sebou přináší určité bezpečnostní riziko. Poruchy 

(nebezpečné události), které vznikají užíváním těchto technických zařízení ohrožují osoby, 

životní prostředí, ale také majetek. Je tedy nutností stanovit bezpečnostní požadavky 

omezující a zabraňující vznik těchto nebezpečných událostí. V souvislosti se zaváděním 

nových norem a předpisů přebíraných ze zemí EU, se u nás problematice určování 

bezpečnosti a spolehlivosti technických i elektrických zařízení dává čím dál větší význam. 

K rozmachu a výzkumu v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti zařízení a systémů došlo 

ve třicátých letech dvacátého století. V tuto dobu došlo k rozvoji metod analýz, 

výpočtových modelů, zkoušek a jiných nástrojů, které umožnily vědomě a cíleně 

ovlivňovat nejen bezpečnost a spolehlivost zařízení, ale i velkých složitých systémů. 

Pojem bezpečnost zařízení určuje příčiny a následky možných poškození (poruch) 

systému. Může jít jak o škody na majetku, životním prostředí, tak i o lidské zdraví a život. 

Bezpečnost klade na zařízení takové požadavky, které zabrání úrazům a poškozením. 

Důležité je zabránit takovým poškozením (událostem), které mohou být příčinou 

nebezpečných stavů zařízení. Bezpečnostní požadavky zároveň stanovují postup jaká 

opatření je nutno použít při vzniku těchto nepředvídatelných nebezpečných událostí. 

Pojem funkční bezpečnost se objevuje v technické normalizaci se zaváděním 

speciálních norem, které se funkční bezpečností zabývají. Požadavky funkční bezpečnosti 

na jednotlivá zařízení jsou nejen správná funkčnost ochranných prvků, ale při vzniku 

poruchy nebo poškození je zapotřebí zařízení uvést do bezpečného stavu. Mírou úrovně 

funkční bezpečnosti je odolnost proti vzniku poruchy, pravděpodobnost nebezpečných 

událostí a kvalita, kterou mají být vyloučeny všechny systematické závady. 

Funkční bezpečnost podle IEC 61508 představuje mezinárodně platný bezpečnostní 

standard pro zařízení, kde elektrické, elektronické a programovatelné elektronické 

jednotky plní bezpečnostní funkce. Jinými slovy se jedná o tu část bezpečnosti, která závisí 

na správné činnosti zařízení a řídících systémů, které zajišťují její bezpečnost. Hlavním 

cílem správné aplikace standardu funkční bezpečnosti je snížení rizika možnosti zranění 

lidí, poškození výroby nebo narušení životního prostředí. EN (IEC) 61508 Funkční 

bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů 

souvisejících s bezpečností (Functional safety of electrical/electronic/programmable 
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electronic systems), obecná norma funkční bezpečnosti, která se opírá o dvě základní 

koncepce - životní cyklus bezpečnosti a úroveň integrity bezpečnosti. [9] 

Přednosti a důvody pro využití postupů podle IEC 61508 spočívají především v tom, 

že IEC 61508 je mezinárodně uznávaný standard, jehož aplikace snižuje pravděpodobnosti 

poruch a nedostatků již od vývojové fáze. Prověřování jednotlivých kroků, jejich 

dokumentace, posouzení a řízení v duchu požadavků funkční bezpečnosti podporují proces 

strukturovaného rozvoje. Soulad s požadavky IEC 61508 je rovněž indikátorem vysoké 

kvality komponentů i celků. [9] 

Základní pojmy v oblasti funkční bezpečnosti jsou: [9] 

 Bezpečnost - odstranění nepřijatelného rizika. 

 Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu poškození a závažnosti tohoto 

poškození. 

 Poškození - fyzické zranění nebo poškození zdraví lidí buď přímo nebo nepřímo 

v důsledku ztráty/zhoršení vlastností nebo prostředí. 

 Nebezpečí - potenciální zdroj poškození. 

 Funkční bezpečnost - část celkové bezpečnosti týkající se rizika řízeného zařízení 

(EUC) a systému řízení EUC je závislá na správném fungování bezpečnostního 

přístrojového systému, systémů založených na jiných technických principech 

a vnějších prostředcích pro snížení rizika. 

 Porucha - ukončení schopnosti bezpečnostního přístrojového systému subsystému 

nebo prvku subsystému plnit požadovanou funkci. 

 Nebezpečná porucha - porucha, která je schopna uvést bezpečnostní přístrojový 

systém do nebezpečného stavu nebo do stavu kdy není schopen plnit svou funkci. 

 Bezpečná porucha - porucha, která není schopna uvést bezpečnostní přístrojový 

systém do nebezpečného stavu, v němž není schopen plnit svou funkci. 

 Odolnost proti vadám - schopnost bezpečnostního přístrojového systému plnit 

bezpečnostní funkci za přítomnosti vad nebo chyb. 
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2 Představení společnosti DT Výhybkárna a strojírna a.s. 

Současným nosným výrobním programem společnosti DT výhybkárna a strojírna a.s., 

se sídlem v Prostějově, je výroba železničních a tramvajových výhybek, důlních a polních 

výhybek vč. jejich komponentů. DT má téměř padesátiletou tradici. Společnost má i vlastní 

vývojové centrum, zabezpečuje servis po dobu životnosti svých výrobků a také regeneraci 

výhybkových konstrukcí. Největší část produkce je soustředěna do organizačního celku, 

kterým je závod Výhybkárna. 

V roce 2002 byla založena dceřiná společnost DT - Slovenská výhybkáreň, a.s., 

prostřednictvím které jsou realizovány dodávky železničních výhybkových konstrukcí pro 

železnice Slovenské republiky. 

Vývoji výhybek se věnuje na závodě Výhybkárna velká pozornost, zejména v aplikaci 

nových materiálů a technologií, zvyšujících kvalitu a životnost výrobků. V rámci zajištění 

komplexních služeb železničních výhybek DT pro tuzemské a zahraniční obchodní 

partnery se snaží vyvinout vlastní závěrový systém pod označením řady DTZ. 

V oblasti výroby výhybek a kolejových konstrukcí pro tramvajovou dopravu se úsilí 

společnosti soustřeďuje na výhybky nové generace, uplatňující moderní konstrukční prvky 

a aplikace nových materiálů a technologií, zvyšující kvalitu a životnost výrobků. 

Do výrobního programu patří kromě tramvajových výhybek i další konstrukce, především:  

 kolejové křižovatky, 

 rozřazovací výhybky, 

 vícenásobná kolejová odbočení - tzv. "harfy", 

 kolejové oblouky, 

 přechodové kolejnice, 

 dilatační zařízení. 

V rámci zajišťování komplexních dodávek tramvajových výhybek vyrábí závod 

Strojírna stavěcí skříně pro tramvajové výhybky. [13] 
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3 Stavěcí zařízení železničních výhybek 

Železnice je systém a řád přesně definovaný v čase a s časem se proměňující. Závěrové 

systémy (stavěcí zařízení) výměn nejsou jen čímsi, co „přehazuje výhybky“, ale především 

jsou jednou z nejdůležitějších částí železniční zabezpečovací techniky bezprostředně 

zajišťující stavění a hlavně bezpečnost jízdní cesty vlaku a její nepřetržitou kontrolu. [10] 

V železničním provoze je celá řada druhů závěrových systémů výměn železničních 

výhybek. Neexistuje jeden univerzální závěrový systém výměn pro všechny účely použití. 

Jsou to účelová zařízení, u kterých jsou upřednostňovány požadavky na funkčnost před 

estetičností. Hlavním požadavkem je bezpečnost a provozuschopnost. Při zavádění 

do provozu nového konstrukčního řešení, nebo změn u stávajících konstrukcí závěrových 

systémů výměn, dochází k zdlouhavému zkoušení a prověřování funkčnosti. V praxi 

většinou dochází k nejméně ročnímu ověřování v trati. Pokud jsou splněny všechny 

předpisy a požadavky, zařízení pracuje bez poruch, je povoleno hromadné užití 

prověřeného typu k použití v železničním provoze. Do schválených zařízení není povoleno 

jakkoli zasahovat. Po jakémkoli zásahu do konstrukce závěrových systémů výměn je nutné 

opět provést zdlouhavé ověřování v provoze, než je povoleno opětovné hromadné užití. 

Železniční závěrové systémy výměn můžeme rozdělit do dvou základních skupin. 

Na nerozřezné a rozřezné zařízení. Nerozřezné zařízení jsou taková zařízení, u kterých 

může dojít při násilném přestavení výměny výhybky železničním kolejovým vozidlem 

(ŽKV) k nevratnému poškození tohoto zařízení. Rozřezné zařízení jsou taková zařízení, 

u kterých při násilném přestavení výhybky ŽKV jedoucím rychlostí do 40 km/h nedojde 

k jeho poškození. Při vyšších rychlostech musí obsluha předpokládat, že došlo 

k nevratnému poškození, je tedy důležité dodržovat rychlost průjezdu výhybkou. 

3.1 Požadavky na stavěcí zařízení železničních výhybek 

Pro závěrové systémy musí mít jasně specifikované funkční vlastnosti podle způsobu 

použití. Zařízení pro jejich ovládání a kontrolu funkce musí být v souladu s požadavky, 

které jsou na závěrové systémy kladeny. 

Základní požadavky kladené na závěrové systémy výměn je možné shrnout 

do několika základních bodů: [10] 

1. závěrový systém výměny nesmí samovolně uvést výměnovou část výhybky do pohybu 

při jakékoli závadě v dodávce elektrického proudu, poruše v ovládacím obvodu nebo 

jakékoli jiné mechanické závadě, 
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2. závěrový systém výměny nesmí samovolně vrátit jazyky násilím přestavené 

(rozříznuté) výměnové části výhybky zpět, 

3. napájení závěrového systému výměny energií musí za každých okolností zajistit 

doběhnutí jazyků do cílové polohy (při přestavování nesmí zastavit v mezipoloze), 

4. závěrový systém výměny musí byt vybaven zařízením pro kontrolu polohy přestavení 

hrotů (jazyků) výměny. 

Technické požadavky pro hydraulické závěrové systémy: [7] 

 Musí umožnit reverzaci pohybu i při přestavování. 

 Velikost přestavné síly musí být nastavitelná v daném rozsahu (např. 3 až 8 kN). 

 Přídržné ústrojí musí zaručit udržení koncové polohy jazyků za všech provozních 

podmínek. 

 Při nedosažení koncové polohy jazyků nesmí dojít k uzavření kontrolních obvodů. 

 Musí umožňovat snadnou kontrolu technického stavu a zajišťovat snadnou údržbu. 

 Kontaktní a kabelová část musí být dostatečně chráněna proti náhodnému propojení 

kontaktů nebo vodičů. 

 Vnější skříň hydraulického závěrového systému musí být uzamykatelná. 

 Elektropříslušenství musí splňovat požadavky ČSN 33 0420, ČSN 34 1010 a krytí 

musí být min. IP 43 dle ČSN 33 0330. 

3.2 Přestavení železničních výhybek 

Železniční výhybka je přestavovaná ručně, místně, ústředně nebo nouzově ručním 

způsobem (např. klikou). [14] 

 Ručně přestavovaná výhybka - přestavuje se pákou výměníku. Závaží výměníku 

je opatřeno rukojetí. 

 Místně přestavovaná výhybka - přestavuje se elektrickým přestavníkem z pomocného 

stavědla v kolejišti. Zpravidla nejsou zřízeny závislosti na volnosti kolejového úseku 

(KÚ). Nemusí mít závaží výměníku. 

 Ústředně přestavovaná výhybka opatřená mechanickým přestavníkem s pružinou - 

přestavuje se dvoupolohovou pákou rozřeznou ze stavědla. 

 Ústředně přestavovaná výhybka opatřená trojpolohovým mechanickým přestavníkem 

s pružinou - přestavuje se trojstavnou pákou rozřeznou ze stavědla. Přeložením páky 

do střední polohy je výhybka uvedena do režimu ručního přestavování. 
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 Ústředně přestavovaná výhybka opatřená elektrickým přestavníkem - přestavuje 

se řadičem ze stavědla. Nemusí mít závaží výměníku. 

 Výhybka opatřená samovratným přestavníkem - v režimu samovratného přestavování 

se po projetí výhybky ŽKV po odlehlém jazyku přestaví samočinně do základní 

polohy. 

Správné přestavení výhybky do koncové polohy je pokud: 

 přilehlý jazyk přiléhá k jedné z opornic a odlehlý jazyk je od druhé opornice 

v obvyklé vzdálenosti; 

 je závěr jazyku výměny nebo PHS správně uzavřen, 

 je-li páka výměníku se závažím u výhybek přestavovaných ručně v krajní poloze, 

 souhlasí návěst výhybkového návěstidla s polohou výhybky (je-li výhybkové 

návěstidlo zřízeno), 

 jsou u výhybky s PHS hroty pohyblivých srdcovek v poloze odpovídající návěsti 

výhybkového návěstidla (je-li zřízeno). 

Správné uzavření jazyku výměny lze zjistit následovně: 

 u výhybky s hákovým závěrem jazyku musí zaklesnout závěrový hák přilehlého jazyku 

výhybky za oblou část svěrací čelisti nejméně 5 cm ze své závěrné části, 

 u výhybky s čelisťovým závěrem jazyku musí být závěrový hák přilehlého jazyka 

výhybky podepřen závorovacím pravítkem tak, aby hrana závorovací plochy 

závorovacího pravítka přesahovala hranu hlavy závěrového háku nebo se s ní kryla, 

 u výhybky s rybinovým závěrem jazyku musí být západka (rybina) přilehlého jazyka 

výhybky zajištěna posuvnou tyčí tak, aby hrana výřezu posuvné tyče přesahovala 

hranu západky alespoň o 1 cm nebo se s ní kryla. 

Zjistí-li obsluhující zaměstnanec nebo kontrolní systém, že závěr jazyku výhybky 

nevykazuje správnou činnost, nebo je některá část výhybky poškozena, nesmí přes tuto 

výhybku dovolit jízdu ŽKV. 

3.3 Přestavníky železničních výhybek 

Přestavníky železničních výhybek dělíme na mechanické a elektrické. 

Mechanický přestavník je zařízení, které slouží k ústřednímu přestavování výhybky 

stavěcí pákou prostřednictvím drátovodu. Používají se přestavníky s pružinou, 

trojpolohový s pružinou, samovratný a výkolejky. 
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Elektrický přestavník je zařízení, které slouží k přestavování výhybky a k trvalé 

kontrole jejich koncové polohy. Je umístěn v ochranné skříni u výhybky. Na boku 

ochranné skříně je otvor pro nasazení kliky pro přestavení výhybky nouzově ručním 

způsobem. Je konstruován jako zařízení rozřezné nebo nerozřezné. Elektrické přestavníky 

se mohou sdružovat do skupin, které se ovládají společným ovládacím prvkem. 

Přestavníky zapojené ve dvojicích nebo ve skupinách mají zpravidla postupný chod. [14] 

3.4 Používané druhy stavěcích zařízení v ČR a v zahraničí 

U stavěcích zařízení železničních výhybek v ČR i v zahraničí je používáno stejných 

funkčních principů popsaných v předchozí části této práce. Výrobci stavěcích zařízení 

kladou důraz na spolehlivost a provoz s minimálními náklady. Nabízí závěry mechanické 

i elektrické s hydraulickým pohonem, ale i s elektromechanickým pohonem. 

Stavěcí zařízení železničních výhybek jednotlivých výrobců jsou většinou rozdělena 

do několika ekonomických řad: [7] 

a) Nejnižší ekonomická řada - jedno závěrové systémy v rozřezném provedení. 

b) Střední (standardní) ekonomická řada - jedno až tří závěrové nerozřezné provedení. 

c) Nejvyšší ekonomická řada - čtyř až osmi závěrové provedení s pevnou vazbou mezi 

jazykem a opornicí s kvalitní synchronizací. Centrálně řešené kontaktní nebo 

bezkontaktní dohledy s logickou jednotkou ovládající silovou část. Systém obsahuje 

odpovídající počet centrálně zapojených pomocných snímačů polohy a pokročilé 

diagnostické funkce. 

Výrobcem stavěčích zařízení pro železniční i tramvajovou dopravu v ČR je např. AŽD 

Praha, s.r.o. AŽD je významným, ryze českým, dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, 

telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast 

kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje 

výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů 

i investičních celků v těchto hlavních oblastech - železniční doprava, provoz metra 

a závodová doprava, oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů, nové 

telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy. [12] 

Dalšími výrobci v ČR jsou např: Pražská strojírna a.s., DT Výhybkárna a strojírna 

a.s., Elektroline a.s. 
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Výrobcem stavěčích zařízení pro železniční i tramvajovou dopravu v zahraničí je např. 

VAE - V oblasti železničních systémů je zřejmé propojení se španělskou firmou JEZ 

a firmou Contec, jejichž komponenty jsou součástí systémů VAE. Společným znakem 

je bočně umístěný hydropohon s elektromotorem a integrovanými nezávislými dohledy 

s kontaktními spínači. 

Dalšími výrobci v zahraničí jsou např: Vosloh-Cogifer, Alcatel, Schwihag, 

Signal & System Technik, Meridian Engineers, ESA Grimma, Hanning - Kahl. 

3.5 Závěrový systém DTZ1 

Pro posouzení funkční bezpečnosti stavěcích zařízení železničních výhybek byl vybrán 

závěrový systém DTZ 1 (obr. 1). Jedná se o nový neodzkoušený systém stavěcího zařízení. 

Výrobcem tohoto závěrového systému je DT Výhybkárna a strojírna a.s. Technické údaje 

závěrového systému DTZ 1 jsou uvedeny v příloze C. 

 

Obr. 1 Závěrový systém DTZ 1 bez hydropohonu [11] 

A. Technický popis závěru DTZ 1 [8] 

Hydraulický závěrový systém DTZ 1 slouží k automatickému přestavení jazyků 

příslušných výhybek. Skládá se z akčního členu, hydraulického agregátu, pasivních 

elektrických spínacích obvodů a kontrolních obvodů. Spolehlivá a bezpečná funkce 

hydraulického závěru je dosažena robustní konstrukcí mechanických a hydraulických dílů 

s vhodnými materiály a volbou vhodné elektrotechnologie s použitím vhodných vodivých 

a izolačních materiálů vyplývající z TNŽ 34 2606. 
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Akční člen se skládá z hydraulického válce s mechanickým zabezpečením tzv. 

podzávorováním uzamčeného jazyku výměny. Pevnou mechanickou vazbu přilehlé polohy 

jazyku s opornicí zajišťuje pohyblivý rám. DTZ 1 je v rozřezném provedení. 

Hydraulický agregát je složen z dvoustupňového čerpadla s přepouštěcím ventilem 

a poháněn elektrickým třífázovým motorem. Tlak v čerpadle se pohybuje od 3 do 5MPa. 

Čas činnosti čerpadla pro přestavení jazyků výměny je do 2s při 20°C. 

Elektrické obvody jsou osazeny spínacími kontakty (SQ) s mžikovým přepínáním. 

Hodnota tepelného proudu koncových spínačů je 10A. Koncové spínače slouží k sepnutí 

elektromotoru, pohonu hydraulického čerpadla a po dosažení koncové polohy k vypnutí 

(odpojení) dvou fází elektromotoru. Při dosažení koncové polohy (koncové polohy jazyků 

a koncové polohy objímky podzávorování) dojde k odpojení napájení motoru 

hydroagregátu koncovým spínačem (spínací kontakty se rozpojí a propojí se rozpojovací 

kontakty). Třetí fáze je odpojena následně po odpadnutí proudového relé v reléovém 

zabezpečovacím zařízení a současně proběhne sepnutí kontaktů v kontrolních obvodech. 

Tím dojde k sepnutí kontrolních relé. 

Odpojovač motoru slouží ke spolehlivému odpojení napájení elektromotoru po dobu 

ručního přestavení hydraulického závěru klikou (nebezpečí úrazu v případě 

automatizovaného přestavení výměny). 

Rám závěru, včetně hydraulického válce a příslušenství, je elektricky odizolován 

od jazyků a opornic, stěžejky i kontrolní táhla jsou odizolovány samostatně. Rám závěru 

je s ostatními komponenty vodivě spojen, výstupní ochranná svorka umožňuje připojit 

ochranu před úrazem elektrickým proudem nebezpečným dotykem neživých částí 

uzemněním. 

Závěrový systém DTZ 1 včetně hydropohonu je koncepčně řešen tak, že je integrován 

na samonosném pohyblivém rámu. Slouží k vložení do železničních výhybek na běžných 

betonových pražcích nebo dřevěných pražcích (obr. 2). Zámkový válec je složen 

z hydraulického válce s integrovanými zámky a s mechanickým zabezpečením, 

uzávorováním, nedestruktivním rozřezem a mechanicky vyvedeným signálem o stavu 

uzávorování. Hydraulický válec je upevněn na svařovaném pohyblivém rámu s robustními 

třmeny a dorazy. Rám se pohybuje po oboustranném kluzném vedení. 

Konstrukce závěrového systému zajišťuje požadovanou pevnou mechanickou vazbu 

mezi jazykem a opornicí, která znemožňuje odtlačení opornice jazykem při vniknutí cizího 
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předmětu mezi jazyk a opornici. Koncové spínače polohy jazyků i uzávorování jsou 

mechanické kontaktní s negativní mechanickou logikou. 

 

Obr. 2 Koncepce DTZ 1 [8] 

Závěr umožňuje elektrické odizolování kolejových pásů. Dále umožňuje mechanickou 

dilataci jazyků výměny ± 35 mm. Teplotní dilatace u jednozávěrových výměn na seřízení 

závěrového systému nemá významný vliv, proto zde není uvažována. Závěrový systém 

je dále možné vybavit elektrickým ohřevem. Závěr je vybaven robustním odnímatelným 

uzamykatelným plechovým krytem s odklopným víčkem optické signalizace. Odnímatelný 

plechový kryt modulu hydropohonu je rovněž uzamykatelný. 

B. Popis jednotlivých mechanických částí [8] 

Závěrový systém DTZ 1 se skládá z těchto základních mechanických skupin: 

 Pražcová část. 

 Pohyblivý rám. 

 Zámkový válec. 

 Upevnění a odizolování jazyků. 

 Modul dohledových obvodů. 

 Kloubová kontrolní táhla. 

 Modul elektrohydraulického pohonu. 

 Mechanismus nouzového ručního přestavení. 

1) Pražcová část 

Závěrový systém DTZ 1 je namontován nad běžný betonový nebo dřevěný pražec, 

který tvoří podkladovou plochu pro montáž kluzných stoliček. Ty jsou na pražce 

namontovány pomocí pražcových šroubů nebo vrtulí. Pod kluznou stoličkou je umístěna 

tlumící podložka z polyethylenu. 
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2) Pohyblivý rám 

Pohyblivý rám zajišťuje pevnou vazbu mezi jazykem a opornicí v okamžiku 

uzávorování zámkového válce. Tvoří základnu pro upevnění zámkového válce, modulu 

dohledů a hydropohonu. Svařenec rámu se skládá ze dvou nosníků z uzavřených ocelových 

profilů s přivařenými třmeny a držáky. Pevné dorazy tvoří součást pevné vazby mezi 

jazykem a opornicí, jsou stavitelné a elektricky odizolované tvrzeným polyuretanem. 

3) Zámkový válec 

Zámkový válec je hlavním přestavným prvkem závěru. Sdružuje v sobě základní 

funkce každého železničního závěru: přestavení jazyků do koncových poloh a v koncových 

polohách bezpečnostní mechanické pojištění (uzávorování). Na jeho správné funkci 

je závislá spolehlivost a bezpečnost celého závěrového systému. Konstrukce hydraulického 

zámkového válce vychází z patentově chráněného řešení firmy DT, využívající dvojici 

pístů s různým průměrem uvnitř zámkového válce. 

4) Upevnění a odizolování jazyků 

Upevnění a odizolování jazyků slouží k přenosu přestavné síly, která je přenášena 

prostřednictvím stavitelných koncovek pístnic a stěžejek. Montážní celek umožňuje 

optimální seřízení závěrového systému jednotlivých půlvýměn a zabezpečí požadovanou 

mechanickou délkovou dilataci jazyků vůči opornicím v rozsahu ± 35 mm. 

5) Modul elektrohydraulického pohonu 

Modul elektrohydraulického pohonu je umístěn na pohyblivém rámu v uzavřené 

skříni. Slouží jako pohonná jednotka závěrového systému. Základní částí modulu 

je hydraulický agregát, který tvoří s nádrží kompaktní celek. Hlavním nosným prvkem 

agregátu je svařená olejová nádrž. Pohon agregátu zabezpečuje dvojnásobné reverzní 

zubové čerpadlo propojené s elektromotorem prostřednictvím zubové pružné spojky. 

Vnější skříň modulu hydropohonu je vyrobena jako svařenec z ocelového ohnutého plechu. 

Spodní část skříně obsahuje upevňovací prvky pro montáž hydraulického agregátu a skříně 

s elektroinstalační krabicí elektropříslušenství. 

6) Modul dohledových obvodů 

Stavebnicově řešený celek dohledových obvodů zabezpečuje snímání a následné 

vyhodnocení tří vstupních signálů (pravé a levé polohy jazyka a stavu uzávorování 

zámkového válce). Vstupní signály jsou přenášeny do modulu prostřednictvím kontrolních 

pravítek s výstupky, kloubově propojenými s jazyky (obr. 3). 
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7) Kloubová kontrolní táhla 

Kloubová kontrolní táhla spojují modul dohledových obvodů a stěžejku kloubového 

kontrolního táhla. Použití pryžových návleků zaručuje spolehlivost, dokonalou klimatickou 

odolnost, bezúdržbovost a vysokou životnost. 

 

Obr. 3 Modul dohledových obvodů [8] 

8) Mechanismus nouzového ručního přestavení 

Mechanizmus nouzového ručního přestavení zabezpečuje nouzové přestavení 

závěrového systému v případě výpadku elektrické energie, poruchy staničního 

zabezpečovacího zařízení, přerušení přívodního kabelu, v případě závad hydropohonu. 

Podmínkou jeho funkčnosti je zachování hermetičnosti hydraulického okruhu. 

Mechanismus nouzového ručního přestavení (mechanismus RNP) je určen k ručnímu 

nouzovému přestavení v případě přerušení hydraulického okruhu a nemožnosti přestavit 

modul závěrového systému klikou. 

C. Popis jednotlivých elektrických částí [8] 

Schéma zapojení jednozávěrového systému vychází z 5-ti vodičového zapojení 

s multifunkčním využitím vodičů dle zvyklostí SŽDC. Ve standardně používaném 5-ti 

vodičovém zapojení jsou 3 vodiče využívány v průběhu přestavovacího cyklu jako silové, 

po vypnutí elektromotoru koncovými spínači v jedné z krajních poloh se funkce vodičů 

mění a jsou využívány pro přenos kontrolních signálů informujících o poloze obou jazyků 

a stavu uzávorování zámků hydraulických válců (kontrolní obvod). V dané aplikaci 

s výkolejkou je zapojení závěru 7-mi vodičové (obr. 4). 

1) Koncové spínače 

Koncové spínače SQ1, SQ2, SQ11 a SQ21 s kladkou, použité v dohledových 

obvodech, jsou typu Pizzato se dvěma páry spínacích a dvěma páry rozpínacích kontaktů. 

Spínače Pizzato mají mžikové rozpínání a jsou určeny k řízení AC/DC induktivní zátěže. 
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2) Odpojovač 

Jako odpojovač elektromotoru je použitý koncový spínač typ Pizzato se 3-mi 

rozpojovacími kontakty. Není určen pro odpínání zátěže (motor) v pracovním režimu. 

 

Obr. 4 Modul hydraulického pohonu [8] 

3) URDO 

Je pasivní sériový člen RD (kombinace rezistor, dioda) standardně dodávaný 

a používaný v síti SŽDC. Odpor rezistoru 1 000 Ohm, dioda Si přechod. 

4) Vodiče 

Propojovací vodiče pospojování CYA6 zelenožluté jsou s PVC izolací s krimpovacími 

oky. Vodiče jsou určeny pro méně tepelné a náročné podmínky. 

5) Ostatní prvky 

Kabelové chráničky (PA 6 polyamid), stahovací kabelové pásky, krimpovací oka, 

krimpovací dutinky s izolací, průchodky s maticemi, elektroinstalační krabice, svorníky. 

6) Kabely 

Propojení spínačů dohledových a ovládacích obvodů se svorkovnicí je realizováno 

speciálním kabelem YSLY.  Kabel je určen do teplotně a provozně náročných podmínek 

a pro styk s ropnými produkty. Specifikace kabelu YSLY: 

 Izolace jádro/plášť: PVC/PVC, 
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 kabel: bez stínění, 

 jmenovité napětí: 0,5 kV (Uef), 

 zkušební napětí: 4 000V, 

 izolační odpor: 20M  x km, 

 průřez jádra: 1mm2, 

 provozní teplota: -40 ÷ +80°C. 

7) Elektromotor 

Elektromotor je asynchronní s kotvou nakrátko, bez ventilátoru s upravenou hřídelí pro 

nouzové přestavení. Specifikace elektromotoru: 

 Typ: 1LA7-083-6AA11 ZD03 (asynchronní s kotvou nakrátko) Siemens, 

 jmenovitý kmitočet: f = 50Hz, 

 jmenovité napětí: U = 230/400V, 

 jmenovitý výkon: P = 0,55kW, 

 účiník: cosφ = 0,74, 

 jmenovité otáčky: n = 910 ot/min, 

 jmenovitý proud: I = 1,66A/420V, 

 jmenovitý moment: M = 5,8N/m/400V, 

 záběrný proud: Iz = 5,64A/420V, 

 teplota okolí: -40 ÷ +40°C. 
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4 Funkční bezpečnost - norma ČSN EN 61508 

Tato mezinárodní norma podrobně stanovuje obecný přístup pro všechny životní cykly 

bezpečnosti systémů, které obsahují elektrické, elektronické nebo programovatelné 

elektronické součásti využívané pro zajišťování bezpečnostních funkcí. Tento sjednocený 

přístup byl přijat proto, aby se u všech elektrických systémů souvisejících s bezpečností 

používalo racionálního a konzistentního technického přístupu. [2] 

4.1 Požadavky celkové bezpečnosti 

a) pro každé nebezpečí musíme určit bezpečnostní funkci sloužící pro zajištění požadované 

funkční bezpečnosti, 

b) pro každou nebezpečnou událost se musí provést nutné snížení rizika, 

c) pokud vyžadují poruchy systému řízení EUC zásah jednoho nebo několika E/E/PE 

systémů souvisejících s bezpečností nebo systémů souvisejících s bezpečností 

pracujících na jiných technických principech, je nutné použít následující požadavky: 

 intenzita nebezpečných poruch musí být prodloužena na základě dat získaných 

pomocí skutečných provozních zkušeností, 

 intenzita nebezpečných poruch nesmí být nižší než 10-5, 

 při zpracovávání požadavků celkové bezpečnosti se musí zohlednit všechny 

předvídatelné režimy nebezpečných poruch, 

 systém řízení EUC musí být nezávislý na E/E/PE systému související s bezpečností, 

d) pro každou bezpečnostní funkci je nutné stanovit požadavky integrity bezpečnosti 

z hlediska nutného snížení rizika, 

e) specifikace požadavků celkové bezpečnosti musí být tvořena ze specifikace 

bezpečnostních funkcí a ze specifikace požadavků integrity bezpečnosti. [3] 

4.2 Požadavky na určení nebezpečných událostí EUC a systému 
řízení EUC 

a) analýza rizika se může provést i vícekrát na stejném zařízení. To je v případě, že 

v průběhu životního cyklu celkové bezpečnosti dojde ke změně parametrů, pro které 

byla předchozí analýza stanovena, 

b) při určování nebezpečných událostí je nutné zohlednit všechny předvídatelné okolnosti 

(nejen poruchy zařízení, ale i nebezpečí, které může vzniknout při nesprávném 

použití). Je nutné určit sled událostí, které vedou k nebezpečnému stavu, stanovit 
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pravděpodobnost jednotlivých nebezpečných událostí a určit důsledky spojené s těmito 

nebezpečnými událostmi, 

c) pro každou takto stanovenou nebezpečnou událost je nutné vyhodnotit a stanovit riziko, 

d) analýza rizika se stanoví kvantitativní nebo kvalitativní metodou. [3] 

4.3 Riziko a integrita bezpečnosti - všeobecné pojetí 

Nutné snížení rizika 

Nutné snížení rizika je takové snížení (omezení), kterého musíme dosáhnout pro 

dosažení přípustného rizika v konkrétní situaci. Toto pojetí nutného snížení rizika má 

zásadní význam pro zpracování specifikace požadavků bezpečnosti E/E/PE systémů 

souvisejících s bezpečností. Účelem stanovení přijatelného rizika určité nebezpečné 

události je vyjádření toho, co se považuje za přijatelné jak z hlediska četnosti (nebo 

pravděpodobnosti) nebezpečné události, tak jejich vlastních následků. Systémy související 

s bezpečností se navrhují tak, aby snížily četnost (nebo pravděpodobnost) nebezpečné 

události a nebo následky těchto nebezpečných událostí. 

Přijatelné riziko závisí na mnoha činitelích (např. vážnosti zranění, počtu lidí 

vystavených nebezpečí, četnosti  nebezpečí,  kterým je osoba nebo osoby  vystavena, ale 

i doba  trvání  tohoto  vystavení). [2] 

Integrita bezpečnosti 

Integrita bezpečnosti je definována jako pravděpodobnost systému souvisejícího 

s bezpečností uspokojivě plnit požadované bezpečnostní funkce po stanovenou dobu 

za všech stanovených podmínek. 

Předpokládá se, že integritu bezpečnosti budou tvořit následující dva prvky: 

 Integrita bezpečnosti hardwaru. 

 Systematická integrita bezpečnosti. 

Požadovaná integrita bezpečnosti E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností,  

systémů souvisejících s bezpečností založených na jiných technických principech nebo 

vnějších prostředcích pro snížení rizika musí mít takovou úroveň, aby zajistila, že 

 četnost poruch systémů souvisejících s bezpečností je natolik malá, že zabrání tomu, 

aby četnost nebezpečných událostí nepřekročila požadovanou hodnotu pro splnění 

přípustného rizika, 

 systémy související s bezpečností upraví následky poruchy na rozsah požadovaný 

ke splněni přípustného rizika. [2] 
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Riziko a integrita bezpečnosti 

Je důležité, aby byl jasně stanoven rozdíl mezi rizikem a integritou bezpečnosti. Riziko 

je míra pravděpodobnosti a následek výskytu stanovené nebezpečné události a integrita 

bezpečnosti se používá jedině u E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností, systémů 

souvisejících s bezpečností založených na jiných technických principech a vnějších 

prostředků pro snížení rizika a udává míru pravděpodobnosti těchto prostředků dosáhnout 

nutného snížení rizika z hlediska stanovených bezpečnostních funkcí. Po stanovení 

přípustného rizika a provedení odhadu nutného snížení rizika je možné systémům 

souvisejícím s bezpečností přiřadit požadavky integrity bezpečnosti. [2] 

Přiřazení bezpečnostních požadavků 

Metody používané pro přiřazování požadavků integrity bezpečnosti E/E/PE systémům 

souvisejících s bezpečností, systémům souvisejících s bezpečností založených na jiných 

technických principech a vnějším prostředkům pro snížení rizika závisí v první řadě 

na tom, zda je snížení rizika stanoveno explicitně v číselné formě nebo kvalitativně. První 

přístup se označuje jako kvantitativní metoda a druhý jako kvalitativní metoda. [2] 

4.4 Určení úrovní integrity bezpečnosti - kvantitativní metoda 

Kvantitativní metoda udává konkrétní hodnotu v případě, když 

 se má stanovit přípustné riziko v číselném vyjádření (např.: ke stanovenému 

následku by nemělo docházet s četností větší než jednou za 104 roků), 

 se už stanovily číselné cíle úrovní integrity bezpečnosti systémů souvisejících 

s bezpečností. V této normě jsou již takové cíle stanoveny. 

Hlavními kroky kvantitativní metody, které je třeba provést u každé bezpečnostní 

funkce, kterou má E/E/PE systém související s bezpečností realizovat, jsou určení 

přípustného rizika (Ft) dle normy, určení rizika EUC a určení nutného snížení rizika pro 

dosažení přípustného rizika. 

Určení přípustného rizika (Ft) stanovíme z normy pomocí tabulky, kde jsou vyplněny 

četnosti rizik a tak stanovíme číselnou cílovou hodnotu. Četnost spojenou s rizikem 

existujícím u EUC včetně rizika plynoucího z lidského činitele a systému řízení EUC 

(riziko EUC) a to bez jakýchkoliv ochranných prostředků lze odhadnout použitím 

kvantitativních metod odhadu rizika. Tato četnost (Fnp), s níž by se nebezpečná událost 

mohla vyskytovat bez jakýchkoliv ochranných prostředků, je jedna ze dvou složek rizika 

EUC. Tou druhou složkou je následek nebezpečné události. Fnp je možné stanovit: 
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 analýzou intenzit poruch ze srovnatelných situací, 

 na základě dat z příslušných souborů dat, 

 výpočtem využívajícím vhodných předpovědních metod. [2] 

4.4.1 Diagram rizika 

Kvalitativní metoda diagram rizika umožňuje určit úroveň integrity bezpečnosti 

systému souvisejícího s bezpečností na základě znalosti rizikových činitelů s daným EUC 

a systémem řízení EUC spojených. Při přijetí kvalitativní metody se pro zjednodušení 

zavádí několik parametrů, které dohromady charakterizují základní vlastnosti nebezpečné 

situace v případě selhání nebo nedostupnosti systémů souvisejících s bezpečností. 

Z každého ze čtyř souborů se vybere jeden parametr,  takto vybrané parametry se potom 

vzájemně kombinují pro rozhodnutí o tom, jaká úroveň integrity bezpečnosti se systémům 

souvisejících s bezpečností přiřadí,  parametry: 

 umožňují provést významné a smysluplné odstupňování rizik, 

 vyjadřují hlavní činitele odhadu rizika. [2] 

Příklad výpočtu: 

Následující postup vychází z rovnice R = f x C, kde 

R - riziko bez systémů souvisejících s bezpečností, 

f - četnost nebezpečné události bez systémů souvisejících s bezpečností, 

C - následek nebezpečné události (škody na zdraví, bezpečnosti a poškození prostředí). 

Četnost nebezpečné události f se považuje za četnost, kterou ovlivňují tři činitele: 

 četnost (výskytu) a doba vystavení v nebezpečné oblasti, 

 možnost se nebezpečné události vyhnout, 

 pravděpodobnost výskytu nebezpečné události bez přidání jakýchkoliv systémů 

souvisejících s bezpečností, to značíme jako pravděpodobnost nežádoucího 

výskytu. 

To vede k těmto čtyřem parametrům rizika: 

 následku nebezpečné události (C), 

 četnosti (výskytu) a době vystavení v nebezpečné oblasti (F), 

 možnosti se nebezpečné události vyhnout (P), 

 pravděpodobnosti nežádoucího výskytu (W). [2] 
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Vytvoření diagramu rizika: 

Kombinace výše popsaných parametrů rizika umožňuje vytvořit diagram rizika, který 

je např. ukázán na obr. 5. Platí: CA < CB < CC < CD; FA < FB; PA < PB a zároveň W1 < W2 < 

W3. Vysvětlení tohoto diagramu rizika je následující: 

 Použití parametrů rizika C, F a P vede na několik výstupů X1, X2, X3 …….Xn. 

Obr. 5 naznačuje situaci, kdy nejsou použita žádná další přídavná vyhodnocení 

vážnějších následků. Každý z těchto výstupů je mapován do jedné ze tří stupnic 

(W1, W2 a W3). Každý stupeň těchto stupnic vyznačuje nutnou integritu 

bezpečnosti, kterou musí E/E/PE systém související s bezpečností splňovat. 

 

Obr. 5 Obecné schéma diagramu rizika [2] 

 Mapování do W1, W2 a W3 dovoluje přispět i dalším opatřením pro sníženi rizika. 

Posunutí stupnic u W1, W2 a W3 je nutné z důvodu možnosti tří různých úrovní 

snížení rizika zajišťovaných dalšími opatřeními. Stupnice W3 poskytuje minimální 

snížení rizika zajišťované od jiných opatření a stupnice W1 maximální příspěvek. 

Pro konkrétní mezilehlý výstup diagramu rizika (tj. X1, X2,…… nebo X6) a pro 

konkrétní stupnici W (tj. W1, W2 nebo W3) dává koncový výstup diagramu rizika 

úroveň integrity bezpečnosti E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností (tj.SIL1, 

2, 3 nebo 4) a u daného systému je mírou požadovaného snížení. Toto snížení rizika 

spolu s dalšími sníženími rizika získanými od jiných opatření zohledněných 

mechanismem stupnic W, dává nutné snížení rizika pro danou konkrétní situaci. [2] 
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Tab. č. 1: Příklad diagramu rizika [2] 

Rizikový parametr Klasifikace Poznámky 
C1 Menší zranění 

C2 
Zranění jedné nebo více 
osob s trvalými následky; 
smrt jedné osoby 

C3 Smrt několika osob 

Následek (C) 

C4 Smrt velkého počtu osob 

Systém klasifikace vytvořený pro 
posuzování zranění nebo smrti osob. 
Při výkladu následku (C) se musí vzít 
v úvahu následky nehody a jejich 
běžné léčení. 

F1 
Vzácné až častější 
vystavení v nebezpečné 
oblasti 

Výskyt a doba 
vystavení 
v nebezpečné 
oblasti (F) F2 

Časté až trvalé vystavení 
v nebezpečné oblasti 

Systém klasifikace vytvořený pro 
posuzování zranění nebo smrti osob. 
Systém bere v úvahu četnost a dobu 
vystavení osob nebezpečí. 

P1 
Možné za určitých 
podmínek Možnost 

se nebezpečné 
události vyhnout 
(P) P2 Téměř nemožné 

Tento parametr zohledňuje: 
- provoz procesu 
- rychlost vzniku nebezpečné události 
- snadnost rozpoznání nebezpečí 
- vyhnutí se nebezpečné události 
- skutečná bezpečnostní zkušenost 

W1 

Velmi malá 
pravděpodobnost. 
Pravděpodobnost pouze 
několika nežádoucích 
výskytů. 

W2 
Malá pravděpodobnost; 
je pravděpodobných málo 
nežádoucích výskytů. 

Pravděpodobnost 
nežádoucího 
výskytu (W) 

W3 

Poměrně vysoká 
pravděpodobnost; je 
pravděpodobnost častých 
nežádoucích výskytů. 

Účelem činitele W je odhad četnosti 
nežádoucího výskytu bez přidání 
jakýchkoliv systémů souvisejících 
s bezpečností. 
V případě malých nebo žádných 
provozních zkušeností se systémem 
řízení EUC se může provést odhad 
činitele W výpočtem. V takovém 
případě se musí provést předpověď 
nejhoršího případu. 

4.5 Analýza způsobů a důsledků poruch - FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je strukturovaná, kvalitativní metoda 

sloužící k identifikaci druhů poruch systémů. Zkoumá  příčiny poruch, pravděpodobnost 

jejich vzniku a důsledky těchto poruch na systém. Metoda provádí kvalitativní analýzu 

bezporuchovosti a bezpečnosti systému, pomocí členění systému, od nižších úrovní 

k vyšším a zkoumá jakým způsobem mohou objekty na nižší úrovni selhat a jaký důsledek 

mohou mít tato selhání pro vyšší úrovně systému. Postup této metody je popsán normou 

„ČSN IEC 812 Postup analýzy způsobů a důsledků poruch.“ [1] 

4.5.1 Číslo priority rizika (RPN) 

Číslo priority rizika RPN (Risk Priority Number) je hodnoceno subjektivním 

ukazatelem závažnosti, četnosti a odhadem očekávané pravděpodobnosti jeho výskytu. 
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RPN = závažnost * četnost * odhalitelnost. Čím je RPN vyšší, tím je důsledek daného 

rizika závažnější. [1] 

Závažnost je rozdělena např. (dle uvážení pracovníka provádějícího analýzu) na třídy 

1 až 10. Třída závažnosti se přidělí důsledku poruchy na základě závažnosti tohoto 

důsledku pro celkové technické parametry (výkonnost) a bezpečnost systému. 

Četnost je opět rozdělena do několika tříd, většinou do deseti. Četnost poruchy 

se klasifikuje dle zkušeností s jednotlivými součástmi nebo podle toho, jestli jde 

o mechanickou či elektronickou součástku. Elektronické součásti mají zpravidla nižší 

četnost poruch. Dále je možné přihlédnout k podmínkám, ve kterých součást pracuje 

(teplo, nečistoty, vibrace atd.). 

Odhalitelnost je odhad pravděpodobnosti, že bude porucha identifikována včas, aby 

se zabránilo poruše na úrovni celého systému. To se vztahuje k pravděpodobnosti, že bude 

soubor řídicích prvků procesu, který právě probíhá, schopen zjistit a izolovat poruchu před 

tím, než se tato porucha přenese do následujících procesů nebo do konečného výstupu 

produktu. Odhalitelnost je také rozdělena do několika tříd, zpravidla do deseti. 

4.5.2 Matice kritičnosti 

Kritičnost lze prezentovat v matici kritičnosti obr. 6. Je třeba říci, že neexistuje žádná 

univerzální definice kritičnosti, ale že je nutné, aby kritičnost definoval pracovník 

provádějící analýzu. V různých aplikačních odvětvích se tyto definice značně liší. 
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Obr. 6 Matice kritičnosti - příklad [1] 

Z obr. 6 vyplývá, že se závažnost zvyšuje s rostoucím pořadovým číslem, kde číslo IV 

má nejvyšší závažnost (ztrátu lidského života, zranění). Rovněž z něho vyplývá, že 
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je pravděpodobnost výskytu na ose Y také reprezentována ve zvyšujícím se pořadí. 

V příkladě uvedeném na obr. 6 má „Způsob poruchy 1“ vyšší pravděpodobnost výskytu 

než „Způsob poruchy 2“, který má naopak vyšší závažnost. Rozhodování o tom, který 

způsob poruchy má vyšší prioritu, na kterou je nutné se zaměřit, závisí na způsobu 

stanovení stupnice závažnosti a tříd četnosti a na principech klasifikace. Matici kritičnosti, 

jak je uvedena na obrázku 6, lze aplikovat kvalitativně i kvantitativně. [1] 
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5 Analýza rizik závěrového systému DTZ 1 

Vlastní analýzu funkční bezpečnosti závěrového systému (stavěcího zařízení) 

s využitím diagramu rizika provedeme pro hydraulický závěrový systém DTZ 1 vyráběný 

firmou DT Výhybkárna a strojírna a.s. Stručné představení společnosti je v kapitole 2 této 

práce. Závěrový systém DTZ 1 slouží k automatickému přestavení jazyků železničních 

výhybek. Tento typ závěrového systému je neodzkoušené (prototypové) zařízení, 

ke kterému nejsou k dispozici potřebná data o četnosti a způsobu jednotlivých poruch 

tohoto systému ve vlastním provoze. Četnosti a způsoby poruch tohoto závěrového 

systému budeme odhadovat ze zkušeností s podobnými systémy. Pro posouzení byla 

vybrána metoda FMEA jakožto nejvhodnější metoda, protože umožňuje kontrolovat 

i neotestované systémy za použití kvantitativní metody výpočtu. 

5.1 Analýza nebezpečných událostí závěrového systému 

Prvním krokem k vypracování analýzy posouzení funkční bezpečnosti jakéhokoliv 

systému je shromáždění základních údajů pro jednoznačnou identifikaci výrobku. V našem 

případě jde o závěrový systém DTZ 1. 

Stručný popis 

Jedná se o hydraulický závěrový systém, který slouží k automatickému přestavování 

jazyků železničních výhybek. Skládá se z akčního členu, hydraulického agregátu, 

pasivních elektrických spínacích obvodů a kontrolních obvodů. Akční člen se skládá 

z hydraulického válce s mechanickým zabezpečením jazyků výměny. Pevnou 

mechanickou vazbu přilehlé polohy jazyku s opornicí zajišťuje pohyblivý rám. DTZ 1 

je v rozřezném provedení. Hydraulický agregát je složen z dvoustupňového čerpadla 

s přepouštěcím ventilem a poháněn elektrickým třífázovým motorem. Podrobnější popis 

a funkce jednotlivých částí systému je popsána v kapitole 3.5 této práce. Technické údaje 

závěrového systému DTZ 1 jsou uvedeny v příloze C. 

Druhým krokem bývá analýza možných nebezpečných událostí zkoumaného systému. 

To obnáší sepsání možných pravděpodobných i méně pravděpodobných potencionálních 

chyb systému způsobujících ohrožení provozu, zdraví a životního prostředí. Dále 

nalezením potencionálních příčin pro vznik těchto potencionálních chyb a následně 

odhalení potencionálních následků. 
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Analýza možných nebezpečných událostí: 

Systém - funkce: závěrový systém - přestavení jazyků výměny. 

Možné potencionální chyby závěrového systému: 

 Nedolehnutí jazyka k opornici. 

 Mechanické poškození výměnové části. 

 Mechanické poškození závěrového systému. 

 Nefunkční dohledové obvody. 

 Porucha elektrických nebo elektronických součástí. 

 Náhodné přestavení výměny, atd. 

Možné potencionální příčiny potencionálních chyb závěrového systému: 

 Porucha závěrového systému (mechanických nebo elektrických součástí). 

 Porucha prvků výměnové části výhybky. 

 Námraza, sníh. 

 Zadření částí výměny (např. na kluzné stoličce) nebo částí závěrového systému. 

 Nečistoty - listí, plevel, odhozené smetí lidmi, atd. 

 Nesprávné zapojení závěrového systému. 

 Výpadek elektrického proudu. 

 Poškození projíždějícím vlakem. 

 Úmyslné poškození prvků systému, atd. 

Možné potencionální následky potencionálních chyb závěrového systému: 

 Neplynulý průjezd výměnou - nepohodlí, nárazy. 

 Nedolehnutí jazyka k opornici (v případě jízdy ŽKV po hrotu, za jistých podmínek, 

dojde k přilehnutí, v případě jízdy proti hrotu může dojít k vykolejení ŽKV). 

 Vykolejení vlaku v důsledku: 

− vyšplhání kola po jazyku (nesprávná geometrie, opotřebení), 

− v případě jízdy vlaku jiným směrem než je výměna přestavena (chyba systému 

nebo lidská chyba), 

− v případě nesprávné činnosti nebo nečinnosti stavěcího zařízení (pomalý chod 

přestavování, uvíznutí v mezipoloze, atd.). 

Třetím krokem je vyhodnocení závažnosti rizika jednotlivých nebezpečných událostí 

a stanovení vhodného opatření. Toto opatření musí mít přímý vliv na hodnocení. 
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V případě zkoušeného závěrového systému DTZ1 směřují všechny potenciální chyby 

k velmi závažným důsledkům, které mohou způsobit smrt až několika osob. Zamezení 

vzniku těchto nebezpečných událostí nebo výrazné snížení jejich vzniku lze dosáhnout 

různými prostředky (preventivními opatřeními), jako jsou například pravidelná kontrola, 

údržba, snímače polohy, vyhřívání systému nebo zakrytování před nečistotami apod.  

5.2 Analýza FMEA závěrového systému 

Informace z předcházející kapitoly, o nalezených možných nebezpečných událostech, 

využijeme k provedení kompletní analýzy. Pro ověření funkční bezpečnosti závěrového 

systému DTZ1 byla na jednotlivé prvky aplikována analýza FMEA. Pro každý možný 

způsob potencionální poruchy, bylo vypočítáno číslo priority rizika RPN (Risk Priority 

Number). Jednotlivým prvkům systému byla přiřazena třída závažnosti, četnosti 

a odhalitelnosti, dle tabulky č. 2, 3, 4. Jednotlivá kritéria jsou vyjádřena číselnou hodnotou 

a slovním popisem. Třída č.10 znamená největší závažnost, nejčastější četnost a nejmenší 

odhalitelnost poruchy, opačným pólem je třída č.1. Dle normy není počet tříd stanoven 

a záleží na uvážení řešitele a konkrétní oblasti řešení. Následující tabulky odpovídající 

stupnicím závažnosti, četnosti a odhalitelnosti, byly vytvořeny s přihlédnutím na aktuální 

požadavky pro kontrolovaný systém - závěrový systém železničních výhybek. 

Tab. č. 2: Třídy závažnosti poruch [1] 

Třída Závažnost Kritéria 

1 Žádná Žádný zjistitelný důsledek 

2 Velmi málo významná 
Systém vykazuje nesprávné parametry (uložení, 
opracování, atd.). Poruchu zpozoruje 25% zákazníků. 

3 Málo významná 
Systém vykazuje nesprávné parametry (uložení, 
opracování, atd.). Poruchu zpozoruje 50% zákazníků. 

4 Velmi nízká 
Systém vykazuje nesprávné parametry (uložení, 
opracování, atd.). Poruchu zpozoruje 75% zákazníků. 

5 Nízká 
Systém je provozuschopný s poruchou zařízení, které 
není součástí systému - neohrožující provoz. 

6 Střední 
Systém je provozuschopný s omezenou funkčností 
systému, neohrožuje provoz. 

7 Vysoká 
Systém je provozuschopný s omezenou funkčností 
systému, ohrožuje provoz. 

8 Velmi vysoká 
Systém není provozuschopný. Při odpojení zabráníme 
ohrožení. 

9 Nebezpečná s varováním Ohrožení života osob. 

10 Nebezpečná bez varování Ohrožení života osob. Nečekaná událost. 



 33 

Při určování četnosti jednotlivých poruch bylo vycházeno z předpokladu používání 

jako poměrného výskytu v řadě příležitostí během úkolu nebo stanovené životnosti, což lze 

srovnat s „podílem objektů s poruchou“ nebo s pravděpodobností výskytu a odpovídající 

pravděpodobnosti pouze odrážejí tento podíl. U poruchy, která je ohodnocena třídou 1, 

je nepravděpodobný výskyt poruch/chyb během předem stanoveného období úkolu. 

Naopak u poruchy, která je ohodnocena třídou 10, je velmi vysoká pravděpodobnost 

výskytu, trvalé poruchy/chyby během předem stanoveného období úkolu. 

Tab. č. 3: Třídy četnosti poruch [1] 

Třída Četnost Kritéria - četnost výskytu 

1 Vzácná Je nepravděpodobný výskyt poruchy/chyby. 

2 Velice slabá 

3 Slabá 
Malý výskyt poruch/chyby. 

4 Nízká Nízký výskyt, občasné poruchy/chyby. 

5 Střední 

6 Mírná 
Průměrný výskyt, průměrně vznikající poruchy/chyby. 

7 Větší 

8 Častá 
Velký výskyt, časté poruchy/chyby. 

9 Vysoká Je téměř jistý výskyt poruch/chyb. 

10 Velmi vysoká Je velmi vysoká pravděpodobnost výskytu, trvalé poruchy/chyby. 

Při zařazování jednotlivých prvků systému do tříd odhalitelnosti se snažíme stanovit 

s jakou pravděpodobností dokážeme detekovat (odhalit) jednotlivé poruchy těchto prvků. 

Tedy s jakou pravděpodobností jsme včas schopni, pomocí pomůcek nebo předem 

stanovených postupů, zjistit potencionální poruchy. 

Tab. č. 4: Třídy odhalitelnosti poruch [1] 

Třída Odhalitelnost Kritéria 

1 Téměř jistá Téměř jistá pravděpodobnost odhalení poruchy. 

2 Velmi vysoká Velmi vysoká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

3 Vysoká Vysoká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

4 Středně vysoká Středně vysoká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

5 Střední Střední pravděpodobnost odhalení poruchy. 

6 Nízká Nízká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

7 Velmi nízká Velmi nízká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

8 Slabá Slabá pravděpodobnost odhalení poruchy. 

9 Velice slabá Velice slabá pravděpodobnost odhalení poruchy. 

10 Absolutně nejistá Není žádná pravděpodobnost odhalení poruchy. 
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5.2.1 Výpočet RPN 

Pro celkovou přehlednost a ukázku postupu řešení, provedeme v této kapitole 

podrobnou analýzu funkční bezpečnosti stavěcího zařízení pro prvek, kterým 

je asynchronní elektromotor Siemens. Kompletní vyhodnocení je pak uvedeno v příloze A. 

Stručný popis prvku - asynchronní elektromotor 

Jedná se o asynchronní elektromotor Siemens s kotvou nakrátko, bez ventilátoru 

s upravenou hřídelí pro nouzové přestavení. Parametry elektromotoru jsou uvedeny 

v kapitole 3.5 str. 21 této práce. 

Provoz elektromotoru se uvažuje se zatěžovatelem menším než 1%. Z tohoto důvodu 

nedojde k výraznému ohřátí vinutí a zatížení. Čas při přestavení je do 3 s, což znamená 

rozběh, běh a doběh motoru. Z hlediska mechanického je rozběh spojen s odzávorováním, 

běh s přestavením z jedné koncové polohy do druhé a část uzávorování s doběhem motoru 

(konec uzávorování). Elektromotor pracuje v rozsahu teplot od -40°C do +70°C. 

Výpočet byl proveden za pomocí přiřazení subjektivním ukazatelem závažnosti, 

četnosti a odhadem očekávané pravděpodobnosti výskytu těchto způsobů poruch. Čím 

je RPN vyšší, tím je důsledek daného rizika závažnější. 

RPN = závažnost * četnost * odhalitelnost 

Tab. č. 5: Analýza FMEA pro elektromotor 

FMEA 

S
ys

té
m

 
F

un
kc

e Potencionální chyba / 
Potencionální 

následek 
Pot. příčina chyby 

Z Č O RPN 

Přerušení vinutí (motor 
se neroztočí) 

9 4 5 180 

Nestabilní kontakt vinutí (delší 
čas na přestavení) 

9 4 6 216 

Zkrat vinutí 9 4 5 180 

Snížení izolačního odporu 8 4 5 160 

Zvýšení odporu vinutí 8 4 4 128 

Nedostatečný kroutící moment 
(nedojde k přestavení) 

9 4 3 108 

Zadřená ložiska (nedojde 
k přestavení) 

9 4 3 108 

P
ře

st
av

en
í j

az
yk
ů 

vý
m
ěn

y 

Porucha 
elektromotoru 

závěrového systému. 
/ Chod motoru na dvě 

fáze = motor 
se netočí = nedojde 

k přestavení = 
v případě jízdy vlaku 

jiným směrem než 
je výměna přestavena 
dojde k vykolejení. 

Tuk ložisek (změna viskozity - 
delší čas na přestavení) 

9 5 3 135 
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Hodnota významnosti rizika RPN nabývá hodnot od 1 do 1000. Ideálním stavem 

je dosáhnout hodnoty RPN = 1. Při hodnotě RPN = 10 můžeme hovořit o bezpečném 

řízeném procesu, kdy se porucha/chyba nedostane k zákazníkovi. Pokud hodnoty přesahují 

hodnot do RPN = 100, je potřeba provést opatření k zamezení vzniku nebezpečných 

událostí daného systému. 

V našem případě hodnoty RPN, pro asynchronní elektromotor, přesahují optimální 

hodnoty (viz. tab. 5). Proto je nutné zavést opatření, které povedou ke snížení vzniku nebo 

zamezení vzniku těchto poruch/chyb. 

5.2.2 Vytvoření diagramu rizika 

Pro celkovou přehlednost a ukázku postupu řešení provedeme výběr parametrů 

a následné sestavení diagramu rizika pro prvek, asynchronní elektromotor - přerušení 

vinutí. Kompletní vyhodnocení je pak uvedeno v příloze A. 

Postup klasifikace parametrů pro elektromotor 

 Následek „C“ - Tento parametr zohledňuje závažnost následku chyby komponentu. 

Porucha elektromotoru může způsobit několik potencionálních nebezpečných chyb, 

jako jsou např.: nestabilní běh motoru, nedostatečný kroutící moment nebo nedojde 

vůbec k roztočení motoru. Toto způsobí potencionální následky chyb, kterými jsou 

především: delší čas na přestavení jazyků, k přestavení nedojde vůbec nebo dojde 

k zastavení jazyka v mezipoloze. Tyto neodhalené následky chyb mohou způsobit 

smrt několika osob. Proto přiřadíme podle normy ČSN EN 61508 parametr C3 (viz. 

tab. č. 1). 

 Četnost výskytu a doba vystavení v nebezpečné oblasti „F“ - Parametr zohledňuje 

četnost a dobu vystavení v nebezpečné oblasti komponentu. Provoz elektromotoru 

se uvažuje se zatěžovatelem menším než 1%. Z tohoto důvodu nedojde k podstatné 

zátěži. Čas funkce při přestavení je do 3 s, což je rozběh, běh a doběh motoru. 

Vzhledem k malému zatížení a krátkodobému chodu elektromotoru přiřadíme podle 

normy ČSN EN 61508 parametr F1 (viz. tab. č. 1). 

 Možnost vyhnout se nebezpečné události „P“ - Tento parametr zohledňuje 

možnosti předejití následku chyby komponentu. Samotnou chybu elektromotoru 

není systém schopen odhalit. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny na kontrolu 

následků těchto chyb např.: nedolehnutí jazyka k opornici, zastavení v mezipoloze 
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nebo nepřestavení jazyka. Z těchto důvodů přiřadíme tomuto komponentu podle 

normy ČSN EN 61508 parametr P2 (viz. tab. č. 1). 

 Pravděpodobnost nežádoucího výskytu „W“ - Tento parametr zohledňuje 

pravděpodobnost vzniku chyby komponentu. Při určení tohoto parametru bylo 

vycházeno ze zkušeností s elektromotory v podobném provozu, které vykazují 

malou pravděpodobnost poruch a proto přiřadíme podle normy ČSN EN 61508 

parametr W2 (viz. tab. č. 1). 

Tab. č. 6: Parametry pro vytvoření diagramu rizika 

Systém/funkce Kontrola přestavení výměny 

Potencionální příčina poruchy Elektromotor vykazuje chybu funkce 

Následek (C) C3 

Elektromotor není schopen přestavit výměnu 
do požadované polohy nebo za požadovaný čas. 
V  nejhorším případě může dojít k vykolejení vlaku, 
což může způsobit smrt několika osob. 

Výskyt a doba vystavení v 
nebezpečné oblasti (F) 

F1 
Vzhledem k malému zatížení není elektromotor 
vystaven nebezpečné oblasti neustále. Vzácné 
až častější vystavení v nebezpečné oblasti. 

Možnost se nebezpečné 
události vyhnout (P) 

P2 
Samotnou chybu elektromotoru stavěcího zařízení 
není systém schopen odhalit. 

Pravděpodobnost 
nežádoucího výskytu (W) 

W2 
Vycházíme ze zkušeností s elektromotory 
v podobném provozu, které vykazují velmi malou 
pravděpodobnost poruch nežádoucích výskytů. 

 

 

Obr. 7 Diagram rizika pro elektromotor - přerušení vinutí 
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Zanesení parametrů do diagramu rizika a určení SIL 

Z diagramu na obr. 7 plyne, že úroveň integrity bezpečnosti pro elektromotor - 

přerušené vinutí je SIL = 2. To znamená, že tomuto komponentu je nutné přiřadit 

bezpečnostní funkci. Stupeň SIL 2 odpovídá dle normy pravděpodobnosti nebezpečných 

poruch spadajících do rozsahu 10-7 až 10-6 poruch za hodinu. 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny přiřazené hodnoty úrovně integrity bezpečnosti pro 

jednotlivé potencionální příčiny poruchy elektromotoru. Kompletní analýza je uvedena 

v příloze A. 

Tab. č. 7: Určení SIL pro poruchy elektromotoru 

Riziko - parametry 

S
ys

té
m

 
F

un
kc

e Potencionální 
chyba / Pot. 

následek 
Pot. příčina chyby 

C F P W 

Úroveň 
integrity 

bezpečnosti 

Přerušení vinutí (motor 
se neroztočí) 

C3 F1 P2 W2 SIL2 

Nestabilní kontakt vinutí 
(delší čas na přestavení) 

C3 F1 P2 W2 SIL2 

Zkrat vinutí C3 F1 P2 W2 SIL2 

Snížení izolačního 
odporu 

C3 F1 P2 W2 SIL2 

Zvýšení odporu vinutí C3 F1 P2 W2 SIL2 

Nedostatečný kroutící 
moment (nedojde 

k přestavení) 
C3 F1 P2 W2 SIL2 

Zadřená ložiska (nedojde 
k přestavení) 

C3 F1 P2 W1 SIL1 

P
ře

st
av

en
í j

az
yk
ů 

vý
m
ěn

y 

Porucha 
elektromotoru 

závěrového 
systému. / Chod 

motoru na dvě fáze 
= motor se netočí = 

nedojde 
k přestavení = 
v případě jízdy 

vlaku jiným 
směrem než je 

výměna přestavena 
dojde k vykolejení. 

Tuk ložisek (změna 
viskozity - delší čas 

na přestavení) 
C3 F1 P2 W1 SIL1 

Zhodnocení 

Z provedené analýzy (viz. příloha A) je zřejmé, že k většině prvků závěrového 

systému je potřeba přiřadit SIL, protože všechny potenciální chyby závěrového systému 

směřují k velmi závažným následkům, které mohou způsobit smrt až několika osob. 
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Určení hodnotu úrovně integrity bezpečnosti SIL pro jednotlivé prvky závěrového 

systému provedeme tak, že vybereme nejvyšší hodnotu SIL, která byla přiřazena některé 

potencionální příčině poruchy. 

Tab. č. 8: Úroveň integrity pro jednotlivé potencionální chyby 

Potencionální chyba Úroveň integrity bezpečnosti 

Porucha elektromotoru závěrového systému. SIL 2 

Porucha spoje (pájený, svařovaný, šroubový). SIL 2 

Porucha vodiče. SIL 2 

Porucha rezistorů, diod. SIL 2 

Porucha - koncové spínače, dvojčinná tlačítka. SIL 2 

Ke splnění požadované funkční bezpečnosti jsou navržena taková opatření, aby bylo 

zamezeno nebo výrazně sníženo jejich vzniku, jako je například snímač polohy jazyka, 

vyhřívání systému nebo zakrytování před nečistotami apod. 

Celkovou hodnotu úrovně integrity bezpečnosti SIL pro závěrový systém určíme 

pomocí hodnot SIL všech prvků systému. Tuto hodnotu určíme tak, že vybereme nejvyšší 

hodnotu SIL, která byla přiřazena některému z prvků. Dle tab. č.8 je zřejmé, že nejvyšší 

hodnotou SIL je SIL = 2. Proto musíme také závěrovému systému přiřadit SIL = 2. 

Celková hodnota úrovně integrity bezpečnosti pro závěrový systém je SIL = 2. 

Bezpečnostní opatření 

Kontrolními mechanismy závěrového systému DTZ1 jsou dohledový obvod a jistící 

nadproudový prvek. Tyto kontrolní prvky jsou nastaveny na kontrolu vzniklých 

nebezpečných událostí např.: nedolehnutí jazyka k opornici, zastavení v mezipoloze, 

nepřestavení jazyka do požadované polohy nebo poruchu elektrické části. Těmto 

kontrolním prvkům, pro zvýšení bezpečnosti závěrového systému, je nutné přiřadit 

hodnotu úrovně integrity bezpečnosti SIL = 2, to odpovídá dle normy pravděpodobnosti 

nebezpečných poruch spadajících do rozsahu 10-7 až 10-6 poruch za hodinu. Kontrolní 

prvky nezaručí tento požadavek a proto byly navrženy bezpečnostní funkce jako jsou - 

použití snímače polohy jazyka a zapojení dalšího nadproudového jistícího prvku. 
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5.2.3 Opakovaná analýza FMEA s přiřazením SIL 

Pro ověření (kontrolu) funkční bezpečnosti závěrového systému DTZ1 byla 

jednotlivým prvkům přiřazena bezpečnostní funkce, která zvýší odhalitelnost těchto poruch 

a tím dojde ke snížení čísla priority rizika RPN. V opakované analýze tedy dojde 

ke snížení stupně odhalitelnosti poruch, viz. tab. č. 9. Příklad výpočtu opět provedeme pro 

asynchronní elektromotor. Při zařazování chyb do jednotlivých tříd je již přiřazeno 

zabezpečovací opatření, které nám snížilo hodnotu odhalitelnosti poruch/chyb. Příklad 

výpočtu pro přerušení vinutí asynchronního elektromotoru: 

RPN = 9 * 4 * 1 = 36 

Kompletní analýza je provedena v příloze A. Z provedené analýzy vyplívá, že čísla 

priority rizika RPN, pro kompletní systém, dosahují optimálních hodnot (hodnoty 

nepřesahují hodnoty RPN  = 100). Opatření provedená ke snížení nebo zamezení vzniku 

chyb (nebezpečných událostí) jsou dostačující a není třeba dalších úprav a změn. 

Tab. č. 9: Opakovaná analýza FMEA pro elektromotor 

FMEA 

S
ys

té
m

 
F

un
kc

e Potencionální 
chyba / Pot. 

následek 
Potencionální příčina chyby 

Z Č O RPN 

Přerušení vinutí (motor se neroztočí) 9 4 1 36 

Nestabilní kontakt vinutí (delší čas 
na přestavení) 

9 4 1 36 

Zkrat vinutí 9 4 1 36 

Snížení izolačního odporu 8 4 1 32 

Zvýšení odporu vinutí 8 4 1 32 

Nedostatečný kroutící moment 
(nedojde k přestavení) 

9 4 1 36 

Zadřená ložiska (nedojde 
k přestavení) 

9 4 1 36 

P
ře

st
av

en
í j

az
yk
ů 

vý
m
ěn

y 

Porucha 
elektromotoru 

závěrového 
systému. / Chod 
motoru na dvě 
fáze = motor 
se netočí = 

nedojde 
k přestavení = 
v případě jízdy 

vlaku jiným 
směrem než 
je výměna 

přestavena dojde 
k vykolejení. Tuk ložisek (změna viskozity - delší 

čas na přestavení) 
9 5 1 36 

5.3 Posouzení redukce rizika 

Všem hodnoceným prvkům závěrového systému DTZ1 byla přiřazena bezpečnostní 

funkce pomocí úrovně integrity bezpečnosti SIL. Na obr. 8 je vidět grafické znázornění 

posouzení redukce hodnoty významnosti rizika RPN před a po zavedení opatření 
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bezpečnostní funkce. Pro ukázku posouzení redukce je provedeno grafické znázornění jen 

pro asynchronní elektromotor závěrového systému. Lze však říci, že i pro ostatní prvky 

tohoto závěrového systému jsou procentuální hodnoty snížení rizika velmi podobné. 

Nejzávažnější poruchou závěrového systému je taková porucha, která způsobí 

vykolejení vlaku a tím může způsobit usmrcení až několika osob. Takovou poruchou 

je selhání dohledových obvodů závěrového systému. Ke zvýšení odhalitelnosti této 

poruchy a tím zamezení nebezpečných následků, bylo  navrženo opatření - a to použití 

snímače polohy jazyku. 

Procento redukce rizika pro asynchronní elektromotor je v rozmezí od 83,3 do 33,3%. 

Procento redukce rizika u ostatních prvků závěrového systému se pohybuje rovněž v tomto 

rozmezí (od 83,3 do 33,3%). 

Tab. č. 10: Hodnoty pro grafické znázornění posouzení redukce rizika 

Komponent Příčina poruchy RPN bez opatření RPN s opatřením 

Přerušení vinutí 180 36 

Nestabilní kontakt vinutí 216 36 

Zkrat vinutí 180 36 

Snížení izolačního odporu 160 32 

Zvýšení odporu vinutí 128 32 

Nedostatečný kroutící moment 108 36 

Zadřená ložiska 108 36 

Asynchronní 
elektromotor 

Tuk ložisek (změna viskozity) 135 36 
 

 

Obr. 8 Posouzení redukce rizika pro asynchronní elektromotor 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na jednu z oblastí železniční dopravy a to 

zejména na oblast přestavení železničních výhybek (výměn). Konkrétním úkolem této 

práce bylo stanovit úroveň integrity bezpečnosti SIL zvoleného závěrového systému 

železničních výhybek s použitím analýzy FMEA a dále s využitím diagramu rizika. 

Metoda FMEA je vhodná a velmi rychlá metoda, která umožňuje snadným způsobem 

identifikovat a posoudit potencionální rizika systému a hodnotit jeho funkční bezpečnost. 

Je možno ji použít i pro neodzkoušená zařízení. Použitím této metody může posuzovatel 

ohodnotit zařízení jako celek nebo v případě složitosti je může rozdělit na dílčí části. 

Případná další nalezená rizika lze kdykoli doplnit. 

První část bakalářské práce popisuje základní pojmy v oblasti bezpečnosti, stručně 

představuje výrobní program společnosti DT Výhybkárna a strojírna a.s. a popisuje 

požadavky na stavěcí zařízení železničních výhybek. Dále práce uvádí používané druhy 

stavěcích zařízení a způsoby přestavení železničních výhybek (výměn). Popisuje jednotlivé 

prvky závěrového systému DTZ1 a nastiňuje funkci těchto prvků. V další části práce 

popisuje funkční bezpečnost dle normy ČSN EN 61508. 

V praktické části této práce byla provedena analýza možných nebezpečných událostí. 

Tyto nebezpečné události byly zvoleny ze zkušenosti s podobnými závěrovými systémy. 

Dále je zde provedena praktická ukázka aplikace metody FMEA, pomocí které byl 

závěrový systém DTZ1 analyzován. Kompletní analýza je uvedena v příloze A této práce. 

Analýzou závěrového systému bylo zjištěno, že potenciální chyby vedou k velmi 

závažným následkům a proto byla, za pomocí diagramu rizika, jednotlivým prvkům 

závěrového systému přiřazena úroveň integrity bezpečnosti SIL. Dále byly navrženy 

bezpečnostní funkce k jejich většímu odhalení jako jsou - použití snímače polohy jazyka 

a zapojení dalšího nadproudového jistícího prvku. 

Zjištěná úroveň integrity bezpečnosti pro kompletní závěrový systém je SIL = 2. 

Pro kontrolu funkční bezpečnosti byla provedena opakovaná analýza FMEA již 

s přiřazenou bezpečnostní funkcí. Z provedené analýzy vyplívá, že čísla priority rizika 

RPN, dosahují optimálních hodnot (hodnoty nepřesahují hodnoty RPN  = 100). Opatření 

provedená k větší bezpečnosti závěrového systému jsou dostačující a není třeba dalších 

úprav a změn. Závěrem práce byla posouzena redukce snížení rizika bez bezpečnostní 

funkce a s bezpečnostní funkcí. 
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