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Načrtovanje varnih strojev v skladu s harmoniziranim standardom EN 13849-1
Standard EN ISO 13849-1 s področja varnega načrtovanja strojev je stopil v veljavo 29. decembra
2009 skupaj z uveljavitvijo strojne direktive 2006/42/ES, s katero je tudi harmoniziran. Nadomestil je
standard EN 954-1. Standard je zelo pomemben za razvijalce, konstrukterje, načrtovalce strojev in
varnostne inženirje, ki delajo na področju varnosti in zdravja pri uporabi strojev.
EN ISO 13849-1 se nanaša na varnostne komponente krmilnega sistema. Ta standard lahko
uporabljamo za pravilno načrtovanje z varnostjo povezanih delov krmilnega sistema SRP/CS.
Uporaben je za vse tipe strojev ne glede na vrsto uporabljene tehnologije ali energije, uporabljene za
delovanje stroja (električne, hidravlične, pnevmatične, mehanske itd.).
EN ISO 13849-1 združuje vsebino dveh različnih obstoječih standardov: EN 954-1: 1996 in IEC 61508:
1998-2000. Novi standard predstavlja kombinacijo dveh različnih pristopov – determinističnega in
verjetnostnega, ki sta uporabljena znotraj omenjenih starih standardov, ter med njima ustvarja
določeno ravnotežje.
Novost v standardu EN ISO 13849-1 predstavlja tudi novi graf za oceno tveganja. Parameter,s katerim
ocenjujemo tveganje, je označen s PL (performance level). Faktor PL ima drugačen pomen kot
varnostna kategorija, ki smo je vajeni iz standarda EN 954-1. Parameter PL nam pove, kakšna je
zmožnost sistema SRP/CS, da realiziramo krmilno funkcijo varovanja, da z njo dosežemo pričakovano
zmanjšanje tveganja. Sistem SRP/CS je tisti del krmilnega sistema stroja, ki se odziva na varnostne
vhodne signale in generira izhodne signale za namene varovanja.
Faktor PL se deli na različne podrazrede: od PL »a« ... do PL »e« in s tem odraža različno zmožnost
zmanjšanja preostalih tveganj. Ta se lahko odraža tudi kot verjetnost nastanka nevarne napake na
uro PFHd (probability of dangerous failure per hour).
Vsaka varnostna funkcija na stroju, ki izhaja iz analize možnih nevarnosti, mora biti upoštevana in
ustrezno realizirana. Z ustrezno analizo moramo dokazati, da smo dosegli zahtevani PL naše z
varnostjo povezane funkcije krmilnega sistema. Za ustrezno realizacijo so v prvi vrsti potrebne
ustrezne komponente oziroma gradniki, ustrezna povezava in programska oprema. Kot primere takih
funkcij lahko naštejemo: zaustavitev stroja s pritiskom na tipko STOP, nadzor položaja premikajočih
se delov varovalne opreme itd.
Pri načrtovanju in oceni tveganja se pojavi t. i. zahtevani parameter PLr (required Performance Level).
Faktor PLr je rezultat ocene vseh tveganj in se nanaša na skupno število vseh izvršenih varnostnih
operacij krmilnega sistema za doseganje zmanjšanja tveganja.
Majhno
tveganje

S

Resnost poškodbe ali zdravstvena
okvara S1 majhna, S2 težka

F

Pogostost in trajanje izpostavljenosti
F1 redko/kratko, F2 pogosto

P

Možnost da osebe prepreči ali omeji
poškodbo P1 možno, P2 možno pod
pogoji
Nivo verjetnosti

PL
Veliko
tveganje

V fazi načrtovanja, razvoja in proizvodnje stroja moramo doseči vsaj zahtevani nivo varnosti, ki izhaja
iz PLr.

Primer določitve zahtevane stopnje delovanja PLr
o
o
o

Funkcionalna okvara lahko povzroči smrtno nesrečo
Operater potrebuje dostop do nevarnega mesta na stroju manj kot enkrat na izmeno
V primeru napake se nevarnosti ni mogoče izogniti

Resnost poškodbe ( S )
S1 majhna
S2 težka

Pogostost trajanja izpostavljenosti ( F )
F1 redko
F2 pogosto

Možnost, da ogrožena oseba prepreči ali omeji poškodbo ( P )
P1 možno pod določenimi pogoji
P2 težko

Pri ocenitvi in določitvi doseženega nivoja PL nekega dela sistema (kanala) in tudi končnega –
skupnega nivoja se upošteva in zajema vse od »senzorja« (detekcije), »logike« (programske logike)
do »aktuatorja« (izhodnega stikala).
Skupni rezultat je torej kombinacija med determinističnim in verjetnostnim pristopom, ki se skupno
odražata pri določitvi faktorja PL na podlagi naslednjih komponent:
1.
2.
3.
4.
5.

kategorija varnosti,
faktor MTTFd (mean time to dangerous failure),
faktor DC (diagnostic coverage),
faktor CCF (common cause failure),
preskušanje procesa.

V praksi se najpogosteje uporabljajo že certificirani podsistemi za posamezne varnostne funkcije. Ti
podsistemi so lahko npr. svetlobne zavese, pa tudi varnostni krmilniki s PL ali PFHD, ki jih je določil
proizvajalec komponent.
Kategorije z varnostjo povezanih delov krmilnega sistema
Podsistemi so navadno eno ali dvo-kanalne zasnove. Brez nadaljnjih ukrepov reagirajo eno-kanalni
sistemi na napake z nevarno odpovedjo. Napake lahko zaznamo z uporabo dodatnih komponent za
preverjanje ali dvo-kanalnih sistemov, katerih kanala se medsebojno preverjata.
Struktura je klasificirana z uporabo kategorij:
➢ Kategorija B

(Obseg MTTFD mora biti od 3 do 29 let.)

Varnostni deli krmilja in/ali njihove varnostne naprave, kakor tudi njihovi sestavni deli, so zasnovani,
izdelani in sestavljeni skladno standardi, tako da so odporni na pričakovane vplive. Napaka lahko
povzroči izgubo varnostne funkcije.

➢ Kategorija 1

(Obseg MTTFD mora biti od 30 do 100 let.)

Zahteve kategorije B so izpolnjene. Uporabljene so preverjene komponente in varnostna načela.
Napaka lahko privede do izgube varnostne funkcije, toda verjetnost napake je manjša kot pri
kategoriji B.
➢ Kategorija 2

(Obseg MTTFD mora biti od 30 do 100 let in DCavg od 60 do 98 %)

Zahteve kategorije B in 1 so izpolnjene. Krmilje stroja preverja varnostno funkcijo v primernih
intervalih (hitrost preverjanja je 100 krat višja od potrebne hitrosti). Napaka lahko privede do izgube
varnostne funkcije med preverjanjem, vendar je ta zaznana ob preverjanju.
➢ Kategorija 3

(Obseg MTTFD mora biti od 30 do 100 let in DCavg od 60 do 98 %)

Zahteve kategorije B so izpolnjene in uporabljena so preverjena varnostna načela. Varnostni deli so
načrtovani tako da:
•
•

ena sama napaka v vsakem od teh delov ne privede do izgube varnostne funkcije
napaka je zaznana kadarkoli v okviru razumljivih omejitev

Ko pride do ene napake, je varnostna funkcija vedno ohranjena. Nekatere vendar ne vse napake so
zaznane. Kopičenje nezaznanih napak lahko privede do izgube varnostne funkcije.
➢ Kategorija 4

(Obseg MTTFD mora biti od 30 do 100 let in DCavg enak ali večji od 99 %)

Zahteve kategorije B so izpolnjene in uporabljena so preverjena varnostna načela. Varnostni deli so
načrtovani tako da:
•
•
•

ena sama napaka v vsakem od teh delov ne privede do izgube varnostne funkcije
napaka se zaznana pri ali pred naslednjo zahtevo varnostne funkcije ali
če to ni mogoče, kopičenje napak ne privede do izgube varnostne funkcije

Ko pride do napak, je varnostna funkcija vedno ohranjena. Nekatere vendar ne vse napake so
zaznane. Napake so zaznane na časovni način, da se prepreči izguba varnostne funkcije.
Raven zmogljivosti PL:
➢ Diskretna vrednost, uporabljena za določitev sposobnosti varnostnih delov krmilnega sistema
(SRP / CS) za izvajanje varnostne funkcije v predvidljivih pogojih.
Safety Related Parts of Control System (SRP/CS )
Raven uspešnosti je diskretna vrednost PROBABILISTIČNEGA pojava nevarnosti, izražena kot
verjetnost nevarnih okvar na uro, PFHD
- Neuspeh kanala je srednji čas do nevarne okvare, MTTFD njegovih komponent, običajno izražen v
letih
•

Za strukture, ki niso nadzorne, je stopnja okvare sistema odvisna izključno od MTTF njegovih
komponent

- Okvara nadzorovanega enokanalnega ali dvokanalnega sistema je verjetnost nevarne okvare na
uro PFHD
•

Njegova stopnja okvare je nižja od MTTFD njegovih komponent zaradi spremljanja, ki po
odkritju nevarnosti odpravi nevarnost, preden ima krmilni sistem priložnost, da nevarno ne
deluje

Raven zmogljivosti (PL) in raven integritete varnostnega sistema (SIL) predstavljata verjetnost
nastanka nevarne odpovedi na uro (PFHD)

Povezava med konceptom PL – SIL – kategorija – PFHD
Raven zmogljivosti
( PL )
EN ISO 13849-1

Verjetnost nastanka
nevarne odpovedi na
uro (PFHD)

a
b
c
d
e

≥ 10-5 do < 10-4
≥ 3 x 10-6 do < 10-5
≥ 10-6 do < 3 x 10-6
≥ 10-7 do < 10-6
≥ 10-8 do < 10-7

Raven integritete
varnostnega sistema
(SIL)
EN 61508 in IEC 62061
/
1
1
2
3

Maksimalno sprejemljiv
izpad varnostnega
sistema
En izpad na 10 000 ur
En izpad na 1 250 dni
En izpad na 115,74 let
En izpad na 115,74 let
En izpad na 1 157,41 let

Graf za določitev potrebnega PLr za varnostno funkcijo :

Vsako raven uspešnosti PL opredeljujejo ŠTIRI posebne, kvantitativne zahteve
1 Kategorija (kat.), Znana tudi kot STRUKTURA
Kako so komponente v SRP / CS medsebojno povezane
2 Povprečni čas do nevarne okvare kanalov (MTTFD)
MTTFD proizvajalca elektronskih komponent
B10D cikli proizvajalca za obrabne komponente
MTTFD se nato izračuna iz stopnje cikla

Preračun iz B10d v MTTFD opravimo na naslednji način:
𝐵10𝑑
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 =
0,1×𝑛𝑜𝑝

𝑛𝑜𝑝 =

𝑑𝑜𝑝×ℎ𝑜𝑝×3600𝑠⁄ℎ
𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

nop = povprečna dolžina obratovalnega cikla v letu
dop = srednja vrednost obratovalnih dni na leto
hop = srednja vrednost obratovalnih ur na dan
tcycle = povprečna vrednost zahteve po varnostni funkciji v sekundah
(npr. 4 x na uro = 1 x 15 min = 900s)
3 Diagnostična pokritost (DC in DCavg) v%
DC je razmerje med vsemi zaznanimi napakami, ki lahko povzročijo nevarno stanje, in vsemi
možnimi napakami ter možnostjo, da efektivno zaznamo in odpravimo napake, ki nastanejo v
sistemu.DCavg
DCavg je stopnja zaznanih okvar nevarnosti, deljena s stopnjo vseh nevarnosti okvar za vse
komponente v SRP / CS
4 Pogosti neuspeh (CCF)
CCF so napake različnih elementov nekega sistema, ki jih povzroči isti dogodek, vendar napake
niso vzrok druga drugi.
CCF upoštevamo, če imamo dvokanalne strukture. Take strukture imamo pri varnostni kategoriji
2 in več. Takrat moramo upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju napak in
njihovih posledic, ki se običajno pojavljajo v takih sistemih.
Preverjanje je del postopka
Ali izbrane komponente v predlagani strukturi izpolnjujejo zahtevo po zmanjšanju tveganja na PLr,
kot je določeno v oceni tveganja.
Kategorija (Cat)

Funkcionalni blok diagram, povezan z varnostjo
Vsako vezje ima te tri elemente: SENZOR - LOGIKA - IZHOD
• Posamezne komponente (elementi, sestavni deli)
-

zaklepna varovala, končna stikala, blokade, kontaktorji

• Podsistemi z notranjim nadzorom, ki opravljajo to funkcijo,
-

Podsistemi, ki se prodajajo samostojno delujejo kot neodvisen SRP/CS (imajo znan PFHD)
- svetlobna zavesa, varnostni modul, krmilnik za varno zaustavitev

Okvara katerega koli bloka v zaporednem diagramu, povezanem z varnostjo, lahko povzroči izgubo
varnostne funkcije
• Za oceno varnostne učinkovitosti je treba vsak predlagani SRP / CS razčleniti v blokovni diagram
serijskih dogodkov varnostnih okvar
Opomba: končna napajalna naprava, na primer motor ali cilinder ni vključena v blokovni diagram,
povezan z varnostjo.
Pravila varnostnih funkcijskih blokov
• Vse komponente, ki lahko vodijo do izgube varnosti, so prikazani v "Seriji"
• Elementi, ki omogočajo nadomestno izvajanje funkcije varnega izklopa ob odpovedi ene
komponente, so prikazani »Vzporedno«
• Ne mešajte električnega toka ali pretoka tekočine z usmerjenostjo bloka varnostnih funkcij
➢ Varnostni vmesniški modul, ki se uporablja za ročno vzmetenje blokade vrat, ima stike
vzporedno s tistimi na kartici SIM za blokado vrat, toda:
➢ Blok varnostnih funkcij jih prikaže v zaporednem toku, saj neuspeh SIM-a za ročno vzmetenje
povzroči izpad nevarnosti varnostne funkcije blokade vrat, saj ne more več opravljati svoje
varnostne funkcije
Blok diagram, povezan z varnostjo
•

Naprave, katerih nevarnost povzroči izgubo varnostne funkcije sistema, so prikazane kot
zaporedni bloki

•

Naprave, katerih nevarnost ne povzroči takojšnje izgube varnosti sistema, ker lahko drug
element nadaljuje izgubljeno funkcijo, so prikazane vzporedno s temi napravami. Q1 ali Q2
lahko izklopijo nevarnost

•

Vrstni red komponent ni pomemben
To lahko poenostavi izračune in vstop v računske pakete.

Pravila varnostnih funkcijskih blokov
Nekateri PLC in oddaljene naprave imajo lahko poleg logične enote tudi ločene komponente, kot so
vhod / izhod moduli.
• Primer: PLC daljinski vhod / izhod, pametni pogon z vodilom
Diagram blokov, povezan z varnostjo, vključuje strojno opremo za medsebojno povezavo blokov
• Primer:
➢ integriteta trde žice
➢ varnostna omrežja
➢ varni brezžični upravljalec Vhod / Izhod
Naprave so lahko preprosti ali zapleteni podsistemi, vsak s svojimi posameznimi funkcijami S, L in O

Razporeditev podsistemov v seriji za izvajanje varnostne funkcije

Nadzor območja zaznavanja z laserskim skenerjem z elektro-hidravličnim deaktiviranjem nevarnega
gibanja

Tlačno stikalo 1S3 ni del varnostnega blokovnega diagrama, ker njegova okvara neposredno ne vodi
do izgube varnostne funkcije. Prikazan je kot sestavni del diagrama, povezanega z varnostjo.
Neodkrita okvara 1S3 bo povzročila zmanjšanje PL SRP / CS, saj je njegova funkcija v DC (Discovery
Coverage) za zaznavanje kritične varnostne funkcije 1V4 in 1V3 zdaj izgubljena.
Če je mogoče, je treba preveriti, ali tlačno stikalo obratuje v varnostnem krogu. Če to ni mogoče, ga
je treba nadzorovati v krmilnem krogu.

Shema kategorije (strukture)

Kategorija B in 1 = enokanalni

Kategorija 2 = enokanalni z nadzorom

Kategorija 3 in 4 = Dvokanalni z nadzorom

ISO 13849-1: 2015 ohranja »kategorije« kot enega od sestavnih delov določanja ravni zmogljivosti.
Če vezja ni mogoče reducirat na eno od teh kategorij, poenostavljenih izračunov po standardu ISO
13849-1 ni mogoče uporabiti.

Povprečni čas do nevarne okvare (MTTFD)
MTTF je statistična vrednost, ki določa pričakovan čas delovanja brez izpadov. Če upoštevamo samo
čase, ko pride do nevarnega delovanja oziroma nevarne napake, moramo upoštevati faktor MTTFD
(ker ni vsaka napaka varnostnokritična napaka). Velja naslednja relacija: MTTFD > MTTF.
Samo elektronske komponente in varnostne naprave imajo že določene vrednosti MTTFD. Te lahko
uporabimo kot kazalce za nastale napake, ki so neodvisne od obrabe in naprezanja materialov.
V primeru uporabe elektromehanskih ali hidravličnih naprav kot tudi elektromehanskih komponent,
kjer moramo upoštevati obrabo in naprezanje različnih komponent, si pri izračunu pomagamo z
vrednostmi spremenljivke B10D. To je vmesna vrednost, ki jo uporabljamo za izračun vrednosti
MTTFD, kjer upoštevamo pogoje, v katerih je aplikacija: čas trajanja uporabe, povprečen čas
zahtevanja varnostne funkcije itd.
B10D nam dostavi proizvajalec komponent (vrednost (čas) obratovalnega cikla, v katerem ima
statistično 10 % vseh testiranih vzorcev napake).
Za uresničitev vrednosti ISO 13849-1: 2015 je treba sprejeti veljavnost statistične matematike.
DEJSTVO
MTTFD je statistična vrednost, ki NIKOLI NE POMENI
„Zajamčena življenjska doba“ ali „ Čas brez napak“,
"Čas do prve napake" ali kateri koli drug tak koncept
MTTFD v letih je mogoče pretvoriti v stopnjo odpovedi nevarnosti v smislu napak na uro, λD, običajno
na podlagi 24/7 dni, 365 dni v letu
λD (ur) = 1/(MTTFD(let) x 8760) ur/leto
MTTFD za eno leto 24/7 je λD od 1,14 x 10-4 napak na uro (1.14E-4)

Uspešnost posameznega kanala

•
•

MTTFD za 3 leta in manj ni sprejemljiv za varnostne naprave, saj bi 1/3 teh privedla do
nevarne situacije v prvem letu.
Enojni kanal omejen na 100 let (razen Kat 4)

Napaka komponente
Predpostavlja se, da ima elektronika (ne obrabljena) linearno porazdelitev napak
➢ Delovanje je odvisno od ur uporabe, pogona, "on-line"
Mehanske komponente
➢
➢
➢
➢

"Dobro preizkušeno" dokazano delovanje v podobnih aplikacijah
Obrabi se običajno zaradi števila ciklov pod obremenitvijo
B10D čas obratovalnega cikla, v katerem ima statistično 10 % vseh testiranih vzorcev napake
Uporabite 10 x B10D ali 2 x 10 x B10 (predpostavlja se, da je 50 % vseh okvar nevarnih), da
pridobite povprečne cikle do okvare, MTTF
➢ MTTFD se izračuna z uporabo nop za komponento (povprečna dolžina obratovalnega cikla v
letu)
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 =

10 𝑥 𝐵10𝐷 𝑥 𝑡𝑐𝑖𝑘𝑙(𝑠𝑒𝑘)
10𝐵10𝐷
=
𝑑𝑛𝑖
𝑛𝑜𝑝
⁄𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥 𝑢𝑟⁄𝑑𝑎𝑛 𝑥 3600 𝑠𝑒𝑘⁄𝑢𝑟𝑜

➢ Zamenjajte, ko uporaba doseže življenjsko dobo B10D pri T10D = B10D / nop ali 20 let
Primer : Za pnevmatski ventil je proizvajalec določil povprečno vrednost 60 milijonov ciklov kot B10D.
Ventil se uporablja v dveh izmenah, vsak dan v 220 obratovalnih dneh na leto. Povprečni čas med
začetkom dveh zaporednih preklopov ventila je ocenjen na 5 s. Iz tega sledi :
dop
hop
tcycle
B10D

220 dni na leto
16 ur na dan
5 sekund na cikel
60 miljonov ciklov

S temi vhodnimi podatki lahko izračunamo naslednje vrednosti:
𝑛𝑜𝑝

220 𝑑𝑛𝑖⁄𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑥16 𝑢𝑟⁄𝑑𝑎𝑛 𝑥3600 𝑠⁄𝑢𝑟𝑜
=
= 2,53𝑥106 𝑐𝑖𝑙𝑜𝑣⁄𝑙𝑒𝑡𝑜
5 𝑠𝑒𝑘⁄𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙
𝑇10𝐷

60𝑥106 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜
=
= 23,7 𝑙𝑒𝑡
2,53𝑥106 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜𝑣⁄𝑙𝑒𝑡𝑜
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 =

23,7 𝑙𝑒𝑡
= 237 𝑙𝑒𝑡
0,1

Podatki od dobavitelja
Varnostne naprave, ki jih je priglašeni organ predhodno potrdil kot ustrezne kategorije po EN 954-1,
ni mogoče samodejno razširiti / pretvoriti v SIL ali PL. Varnostna naprava mora biti ponovno
certificirana v skladu s standardom ISO 13849-1.

Obstajajo štiri vrste proizvodov s funkcionalno varnostjo
➢ Elektronske komponente
• Predvsem fotoelektrični in induktivni senzorji
➢ Elektronski podsistemi
• Varnostne svetlobne zavese s polprevodniškim izhodom, RFID varnostni senzorji
• Vsebuje samotestiranje, da zagotovite PFHD, PL in / ali SIL
➢ Mehanske komponente za uporabo kot del SRP / CS
• Končna stikala, releji, kontaktorji, stikala, ventili za tekočino
Uporablja se z vhodnimi, logičnimi in izhodnimi komponentami
Obdobje uporabe do zamenjave, T10D, je treba izračunati iz B10D in stopnje uporabe aplikacije
• Lahko vsebuje dvojne podatke B10D za mehansko in električno življenjsko dobo cikla
(vključno s spremembami zaradi obremenitve / ravni moči).
➢ Elektromehanski podsistemi
• Varnostni vmesniški modul z relejskim izhodom
• Proizvod zazna notranje okvare in ga vključi v objavljeni prodajalčev PFHD, PL ali SIL

Primer podatkov dobavitelja za elektroniko z relejskim izhodom :

Opomba 1: Za veljavnost danih vrednosti B10 ali B10D je treba upoštevati dodatne podatke o uporabi
•
•

Podrobnosti o vgradnji npr: neposredno obratovanje
Pogosto se daje z omejitvami, najpogosteje s hitrostjo približevanja in hitrostjo cikla

Opomba 2: Zadnji dve specifikaciji potrjujeta sprejemljivo delovanje določenih logičnih varnostnih
funkcijskih blokov.
Primer podatkov dobavitelja za elektromehanske komponente:

Blokovni diagram izhoda te
komponente, povezan z varnostjo

Varnostni PLC in krmilniki
Podatki o načinu napake ali okvare so lahko navedeni v različnih oblikah
➢ Krmilniki, ki so samostojni, imajo podatke, ki vključujejo način okvare njihove vhodne in
izhodne strojne opreme
o Če je relejni izhod, je lahko B10D kontaktov
➢ PLC, ki imajo izbirne vhodne in izhodne module, imajo glavne vrednosti neodvisno od
njihovih V / I
o B10D ali PFHD V / I sta lahko odvisna od naprave
o so dodani kot posamezni elementi v blokovni diagram, povezan z varnostjo
➢ Komunikacija med moduli, kot so žično omrežje, brezžično omrežje in optična vlakna, ima za
te naprave ločen PFHD
Primeri MTTFD ali B10D za preiskušene komponente (tabela C.1)
Mehanske komponente
Hidravlične komponente
nop ≥ 1 000 000 ciklov/leto
Hidravlične komponente
1 000 000 ciklov/leto >
nop ≥ 500 000 ciklov/leto
Hidravlične komponente
500 000 ciklov/leto >
nop ≥ 250 000 ciklov/leto
Hidravlične komponente
250 000 ciklov/leto > nop

Standard
/

Vrednost MTTFD (leta)
MTTFD = 150

ISO 4413

MTTFD = 150

ISO 4413

MTTFD = 300

ISO 4413

MTTFD = 600

ISO 4413

MTTFD = 1 200

Pnevmatske komponente
Releji / kontaktorji (z malo
obremenitvijo)
Releji / kontaktorji
(z maksimalno obremenitvijo)
Glavni kontaktor
(male obremenitve)
Glavni kontaktor
(maksimalne obremenitve)

Standard
ISO 4414
EN 50205
IEC 61810
IEC 60947
EN 50205
IEC 61810
IEC 60947
IEC 60947
ISO 14119
IEC 60947
ISO 14119

Vrednost B10D (cikli)
B10D = 20 000 000
B10D = 20 000 000

B10D = 400 000
B10D = 20 000 000
B10D = 400 000

Tranzistorji, ki se uporabljajo kot stikala (tabela C.2) ( 50 % nevarnosti okvare )
Tranzistor
Bipolarni
Bipolarni nizka moč
FET
MOS

MTTF za komponento (leta)
38 052
5 708
22 831
1 903

MTTFD za komponento (leta)
76 104
11 416
45 662
3 806

Diode, močnostni polprevodniki in integrirana vezja (tabela C.3) ( 50 % nevarnosti okvare )
Diode
Splošni namen
Dušilci
Diode Ptot < 1 W
Usmerna dioda
Usmerni mostovi
Tristorji

MTTF za komponento (leta)
114 155
16 308
114 155
57 078
11 415
2 283

MTTFD za komponento (leta)
228 311
32 616
228 311
114 155
22 831
4 566

MTTFD klasifikacija
MTTFD
Oznaka vsakega kanala
Območje vsakega kanala
-5
nizko
3,81 x 10 /ur…3 leta ≤ MTTFD < 10 let 1,14 x 10-5/ur
srednje
1,14 x 10-5/ur…10 let ≤ MTTFD < 30 let 3,81 x 10-6/ur
visoko
3,81 x 10-6/ur…30 let ≤ MTTFD < 100 let 1,14 x 10-6/ur
Omejitev vrednosti MTTFD za posamezne kanale na največ 100 let se nanaša na posamezni kanal SRP
/ CS, ki izvaja varnostno funkcijo. Za posamezne komponente se lahko uporabijo višje vrednosti
MTTFD.
Kako določiti vrednost MTTFD komponente ali podsistema
1.
2.
3.
4.

Podatki proizvajalca v pogonskem času ali ciklih B10D
Tabela Priloga C k ISO 13849-1
S pomočjo Priloge D k ISO 13849-1
Izberite deset let (tj. "Srednje").

Sposobnost SRP / CS za doseganje danega PL

Diagnostična pokritost komponente (DC) ali kanala (-ov), Diagnostična povprečna hitrost (DCavg)
DC je razmerje med vsemi zaznanimi napakami, ki lahko povzročijo nevarno stanje, in vsemi možnimi
napakami ter možnostjo, da efektivno zaznamo in odpravimo napake, ki nastanejo v sistemu. Iz tega
lahko predpostavimo, da lahko pride do napak, kot je prikazano v izračunu za faktor MTTFD.
Upoštevati pa je treba prav tako, da tudi mehanizmi za detekcijo takih napak med obratovanjem,
trajanjem stroja niso enako efektivni in da obstaja možnost, da pride do določenih napak, ki jih ne
zaznamo. Tema »prepoznavanje napak« je danes v zvezi z varnostjo še posebej pomembna in govori
predvsem o tem, kako se izogniti napakam, da ne pride do njihove akumulacije, ki lahko posledično
privede do odpovedi varnostne funkcije.
𝐷𝐶 =

∑ 𝜆𝐷𝐷
[%]
∑ 𝜆𝐷

𝜆𝐷𝐷 − 𝑧𝑎𝑧𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑘𝑒
𝜆𝐷 − 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑘
Pri določitvi faktorja PL moramo upoštevati povprečno vrednost DCavg. Pri tem uporabljamo
utežnostne faktorje MTTFD za vsako preskušeno komponento posebej. Iz tega sledi:

𝐷𝐶𝑎𝑣𝑔

𝐷𝐶𝑛
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑛
=
1
∑𝑘𝑛=1
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑛
∑𝑘𝑛=1

Pri nepreskušenih komponentah upoštevamo, da je DC = 0. Tudi pri vseh komponentah, ki ne morejo
demonstrirati izločanja napak, upoštevamo DC = 0.
Diagnostična pokritost (tabela 6)
DC
Oznaka pokritosti
nična
nizka
srednja
visoka

Razpon
DC < 60 %
60 % ≤ DC < 90 %
90 % ≤ DC < 99 %
99 % ≤ DC

➢ Določite DC za vsako komponento ali podsistem
• Odstotek nevarnih napak
➢ Za oceno je v večini primerov mogoče uporabiti povprečno analizo načina napak in učinkov
(FMEA) ali podobne metode
➢ "Poenostavljeni" pristop k ocenjevanju diagnostične pokritosti z uporabo konstrukcijskih in
karakterističnih značilnosti (glej Prilogo E ISO 13849-1).
➢ Pridobite DC ali uporabite najslabši DC komponente z visoko stopnjo napake
Primer podatkov dobavitelja za elektromehanske komponente:

Za primere je podana tabela v Prilogi E k ISO 13849-1. (za dodatne ocene glejte IEC 61508-2)
DC
Vhodna naprava
Ciklični testna stimulacija z dinamično spremembo vhodnih
signalov
Preverjanje verjetnosti, npr. uporaba normalno odprtih in
normalno zaprtih mehansko povezanih kontaktov
Navzkrižno spremljanje vhodov brez dinamičnega preskusa

Navzkrižno spremljanje vhodnih signalov z dinamičnim
preskusom, če kratkih stikov ni mogoče zaznati (za več V / I)
Navzkrižno spremljanje vhodnih signalov in vmesnih
rezultatov znotraj logike (L) ter časovni in logični programski
nadzor programskega toka ter odkrivanje statičnih napak in
kratkih stikov (za več V / I)
Posredno spremljanje (npr. nadzor s tlačnim stikalom,
električni nadzor položaja pogonov)
Neposredno spremljanje (npr. električni nadzor položaja
regulacijskih ventilov, nadzor elektromehanskih naprav z
mehansko povezanimi kontaktnimi elementi)
Postopek odkrivanja napak

Spremljanje nekaterih značilnosti senzorja (odzivni čas, obseg
analognih signalov, npr. električni upor, kapacitivnost)

90 %
99 %
0 % do 99 %, odvisno od tega,
kako pogosto aplikacija spreminja
signal
90 %
99 %

90 % do 99 %, odvisno od
uporabe
99 %

0% do 99%, odvisno od aplikacije;
ta ukrep sam po sebi ne
zadostuje za zahtevano raven
zmogljivosti PLe!
60 %

DC
Logika
Posredno spremljanje (npr. nadzor s tlačnim stikalom,
električni nadzor položaja pogonov)
Neposredno spremljanje (npr. električni nadzor položaja
regulacijskih ventilov, nadzor elektromehanskih naprav z
mehansko povezanimi kontaktnimi elementi)
Preprosto časovno spremljanje logike (npr. časovnik kot čuvaj,
kjer so sprožilne točke znotraj programa logike)
Časovno in logično spremljanje logike, kjer preskusna oprema
izvaja preverjanje verodostojnosti vedenja logike
Zagon samotestiranja za odkrivanje latentnih napak v delih
logike (npr. pomnilniki programov in podatkov, vhodno /
izhodna vrata, vmesniki)
Preverjanje zmožnosti reakcije nadzorne naprave po glavnem
kanalu ob zagonu ali kadar koli se zahteva varnostna funkcija
ali kadar koli to zahteva zunanji signal, prek vhodne naprave
Dinamično načelo (vse komponente logike morajo spremeniti
stanje ON-OFF-ON, ko se zahteva varnostna funkcija), npr.
vezje, ki ga izvajajo releji
Nespremenljiv pomnilnik: podpis ene besede (8 bitov)
Nespremenljiv pomnilnik: podpis dvojne besede (16 bitov)
Spremenljiv pomnilnik: preizkus RAM-a z uporabo odvečnih
podatkov, npr. oznake, konstante, merilniki časa in navzkrižna
primerjava teh podatkov
Spremenljiv pomnilnik: preveri berljivost in sposobnost
zapisovanja uporabljenih celic podatkovnega pomnilnika
Spremenljiv pomnilnik: spremljanje RAM-a s spremenjeno
Hammingovo kodo ali samotestiranje RAM-a (npr. "Galpat" ali
"Abraham")
Procesorska enota: samotestiranje s programsko opremo
Procesna enota: kodirana obdelava
Postopek odkrivanja napak

90 % do 99 %, odvisno od
uporabe
99 %

60 %
90 %
90 % (odvisno od tehnike
testiranja)
90 %

99 %

90 %
99 %
60 %

60 %
99 %

60 % do 90 %
90 % do 99 %
0% do 99%, odvisno od aplikacije;
ta ukrep sam po sebi ne
zadostuje za zahtevano raven
zmogljivosti PLe!
DC

Izhodna naprava
Nadzor izhodov po enem kanalu brez dinamičnega preskusa

Navzkrižno spremljanje izhodov brez dinamičnega preskusa

Navzkrižno spremljanje izhodnih signalov z dinamičnim
preskusom brez zaznavanja kratkih stikov (za več V / I)
Navzkrižno spremljanje izhodnih signalov in vmesnih
rezultatov znotraj logike (L) ter časovni in logični programski
nadzor programskega toka ter odkrivanje statičnih napak in
kratkih stikov (za več V / I)
Dodatna zaporna pot brez nadzora pogona

0 % do 99 %, odvisno od tega,
kako pogosto aplikacija spreminja
signal
0 % do 99 %, odvisno od tega,
kako pogosto aplikacija spreminja
signal
90 %
99 %

0%

Dodatna zaporna pot z nadzorom enega od pogonov bodisi z
logiko bodisi s preskusno opremo
Dodatna zaporna pot z nadzorom aktuatorjev z logično in
preskusno opremo
Posredno spremljanje (npr. nadzor s tlačnim stikalom,
električni nadzor položaja pogonov)
Postopek odkrivanja napak

Neposredno spremljanje (npr. Električni nadzor položaja
regulacijskih ventilov, nadzor elektromehanskih naprav z
mehansko povezanimi kontaktnimi elementi)

90 %
99 %
90 % do 99 %, odvisno od
uporabe
0 % do 99 %, odvisno od
aplikacije; ta ukrep sam po sebi
ne zadostuje za zahtevano raven
zmogljivosti “PLe”!
99 %

Sposobnost SRP / CS za doseganje danega PL

Odpoved skupnega vzroka CCF
Common cause failure management (CCF) so napake različnih elementov nekega sistema, ki jih
povzroči isti dogodek, vendar napake niso vzrok druga drugi.
CCF upoštevamo, če imamo dvokanalne strukture. Take strukture imamo pri varnostni kategoriji 2 in
več. Takrat moramo upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, ki so namenjeni zmanjšanju napak in
njihovih posledic, ki se običajno pojavljajo v takih sistemih.
Posledice takih napak običajno pripeljejo oba varnostna kanala do varnostnokritičnih stanj. Do
varnostnokritičnih stanj lahko pridemo iz različnih razlogov (npr. različni pogoji osvetlitve lahko
vplivajo na preklapljanje stikal (napake) obeh kanalov).
Izčrpen postopek za ukrepe proti CCF za senzorje / pogone in ločeno za krmilno logiko je na primer
naveden v Prilogi D. IEC 61508-6: 2000.

Postopek točkovanja in količinska opredelitev ukrepov proti CCF (tabela F.1)
Št.
1

2

3
3.1
3.2
4

5

6
6.1

6.2

Ukrepi proti CCF
Ločevanje / izoliranje
Fizično ločevanje med signalnimi potmi:
ločevanje v ožičenju / cevovodih,
zadostne razdalje na tiskanih vezjih.
Raznolikost
Uporabljajo se različne tehnologije / oblikovanje ali fizikalni principi, na primer:
• prvokanalni programirljivi elektronski in drugi kanal ožičeni,
• vrsta iniciacije,
• tlak in temperatura,
Merjenje razdalje in tlaka,
• digitalni in analogni.
Sestavni deli različnih proizvajalcev.
Oblikovanje / uporaba / izkušnje
Zaščita pred prenapetostjo, nadtlakom, prekomernim tokom itd.
Uporabljene komponente so dobro preizkušene.
Ocenjevanje / analiza
Ali se upoštevajo rezultati načina odpovedi in analize učinkov, da se preprečijo
pogoste napake pri načrtovanju.
Izobraženost / kompetentnost
Ali so bili načrtovalci / vzdrževalci usposobljeni za razumevanje vzrokov in
posledic pogostih napak?
Okolje
Preprečevanje onesnaženja in elektromagnetne združljivosti (EMC) proti CCF v
skladu z ustreznimi standardi.
Fluidni sistemi: filtracija tlačnega medija, preprečevanje vnosa umazanije,
odvod stisnjenega zraka, npr. v skladu z zahtevami proizvajalcev komponent
glede čistosti tlačnega medija.
Električni sistemi: Ali je bil sistem preverjen glede elektromagnetne odpornosti,
npr. kot je določeno v ustreznih standardih proti CCF?
Pri kombiniranih fluidnih in električnih sistemih je treba upoštevati oba vidika.
Drugi vplivi
Ali so upoštevane zahteve glede odpornosti na vse pomembne vplive okolja, kot
so temperatura, udarci, vibracije, vlaga (npr. kot je določeno v ustreznih
standardih)?
Cilj je doseči 65 točk in več

Primer podatkov dobavitelja za elektromehanske komponente:

Točke
15

20

15
5
5

5

25

10

Sposobnost SRP / CS za doseganje danega PL

Štirje kvantitativni ukrepi za dosego zahtevanega PL
kategorija
DCavg
MTTFD
nizko
MTTFD
srednje
MTTFD
visoko

B
nična

1
nična

2
nizka

2
srednja

3
nizka

3
srednja

4
visoka

PL a

/

PL a

PL b

PL b

PL c

/

PL b

/

PL b

PL c

PL c

PL d

/

/

PL c

PL c

PL d

PL d

PL d

PL e

PRIMERI (Aneks I)
Pregledana sta dva različna primera krmilnih vezij, A in B, glej sliki I.1 in sliko I.3. Oba ponazarjata
delovanje iste varnostne funkcije zaklepanja varnostnih vrat. Prvi primer je zgrajen kot en kanal
elektromehanskih komponent z visokimi vrednostmi MTTF, drugi pa kot dva kanala - en
elektromehanski in drugi programabilni elektronski - vključno s preskusi, vendar sestavljen iz
komponent z nižjim MTTFD.
Varnostna funkcija in zahtevana raven zmogljivosti (PLr)
Za oba primera lahko varnostno funkcijo blokade varovala izberemo na naslednji način.
Nevarno gibanje se ustavi, ko se odprejo varovalna vrata (z izključitvijo moči električnega motorja).
Parametri tveganja po metodi grafa tveganja so naslednji:
➢ resnost poškodbe, S = S2, resno;
➢ pogostost in / ali čas izpostavljenosti nevarnosti, F = F1, redko do manj pogosto in / ali čas
izpostavljenosti je kratek;
➢ možnost izogibanja nevarnosti, P = P1, možno pod posebnimi pogoji.
Te odločitve vodijo do zahtevane ravni zmogljivosti PLr c.

Določitev prednostne kategorije: raven zmogljivosti c lahko običajno dosežemo z zelo zanesljivimi
enokanalnimi sistemi (kategorija 1) ali z odvečnimi arhitekturami (redundanca) (kategorija 2 ali 3).
Primer A, enokanalni sistem
Identifikacija delov, povezanih z varnostjo
Vsi sestavni deli, ki prispevajo k varnostni funkciji, so predstavljeni na sliki I.1. Funkcionalne
podrobnosti, ki ne prispevajo k varnostni funkciji blokade (kot vklopna in izklopna stikala), so
izpuščene.

o
c
M
K1A
SW1A

odprto
zaprto
motor
kontaktor
stikalo (NC)

Slika I.1 - Krmilno vezje A za izvajanje varnostne funkcije
V tem primeru ima vratno stikalo običajno zaprte kontakte (vendar izključitev napak ni upravičena) in
je priključeno na kontaktor, ki lahko izključi napajalni priključek na motor:
➢ en kanal elektromehanskih komponent;
➢ stikalo SW1A ima srednje MTTFD
➢ kontaktor K1A ima nizko MTTFD;
Izbrani kontaktor v tem primeru je preizkušen sestavni del, in je izveden v skladu z ISO 13849-2.
Tako lahko varnostne dele in njihovo razdelitev na kanale ponazorimo z varnostnim blokovnim
diagramom, kot je prikazano na sliki I.2.
K1A
SW1A

kontaktor
stikalo

Slika I.2 - Blok diagram, povezan z varnostjo, ki opredeljuje dele primera A, povezane z varnostjo
Kvantifikacija MTTFD za vsak kanal, DCavg, pogosti vzrok, kategorija, PL
Vrednosti MTTFD za vsak kanal, DCawg in odpoved skupnega vzroka naj bi bile ocenjene v skladu s
prilogami C, D, E in F ali pa jih mora podati proizvajalec. Kategorije so ocenjene v skladu s 6.2.
-

MTTFD

Kontaktor K1A in stikalo SW1A prispevata k MTTFD enega kanala. MTTFD, K1A za 50 let in MTTFD, SW1A za
20 let naj bi dal proizvajalec. Metoda štetja delov iz D.1 daje MTTFD enega kanala:

1
1
1
1
1
7
=
+
=
+
=
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑆𝑊1𝐴 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐾1𝐴 20 𝑙𝑒𝑡 50 𝑙𝑒𝑡 100𝑙𝑒𝑡
kar vodi do MTTFD = 14,3 let ali "srednje" za kanal.
-

DC

Ker se v krmilnem vezju A ne izvaja testiranje, je DC = 0 ali "nična"
-

Kategorija

Čeprav je najprimernejša kategorija za to vezje kategorija 1, je rezultat MTTFD kanala "srednji". To je
argument, da ta zasnova dosega le kategorijo B.
Vhodni podatki: MTTFD za vsak kanal je "srednji" (14,3 leta), DCavg je "nični" in kategorija je B
To si lahko razlagamo kot raven uspešnosti PL b.
Ta rezultat se ne ujema z zahtevano stopnjo zmogljivosti PL c. Vezje je zato treba preoblikovati in
ponovno ovrednotiti, dokler ni dosežena raven zmogljivosti PL c, da se izpolnijo zahteve za
zmanjšanje tveganja.
Primer B, odvečni (redundant) sistem
redundanca -e ž (ȃ) lingv., mat. lastnost znaka, sistema znakov, da prenaša določeno obvestilo z več
znaki, prvinami, kot je nujno potrebno: redundanca povečuje verjetnost pravilnega razumevanja
informacije
Identifikacija delov, povezanih z varnostjo
Vsi sestavni deli, ki prispevajo k varnostni funkciji, so predstavljeni na sliki I.3. Izpuščene so
funkcionalne podrobnosti, ki ne prispevajo k varnostni funkciji blokade (kot vklopna in izklopna
stikala ali zapoznelo preklapljanje K1B).

PLC
CC
M
RS
o
c
Cs
SIB
K1B
SW1B
SW2

programabilni logični krmilnik
pretvornik toka
motor
senzor vrtenja
odprto
zaprto
funkcija zaustavitve
varno blokiranje impulzov
kontaktor
stikalo (NC)
stikalo (NO)

Slika I.3 - Krmilno vezje B za izvajanje varnostne funkcije

V tem drugem primeru sta uporabljena dva kanala, ki zagotavljata redundanco. Prvi kanal, podobno
kot v primeru A, uporablja stikalo za vrata z neposrednim odpiranjem in ki se uporablja v pozitivnem
načinu aktiviranja. To vratno stikalo je priključeno na kontaktor, ki lahko izključi napajalni priključek
na motor. V drugem kanalu se uporabljajo dodatne (programabilne) elektronske komponente. Drugo
stikalo vrat je priključeno na programabilni logični krmilnik, ki lahko krmili trenutni pretvornik za
izklop napajalne povezave na motor:
➢ redundantni (odvečni) kanali, eden elektromehanski in drugi programabilni elektronski;
➢ stikalo SW1B ima pozitivno mehansko delovanje kontaktov, SW2 ima srednje MTTFD
➢ kontaktor K1B ima srednje MTTFD, izbrani kontaktor v tem primeru ni dobro preizkušena
komponenta;
➢ elektronske komponente imajo srednje MTTFD.
Tako lahko varnostne dele in njihovo razdelitev na kanale ponazorimo z varnostnim blokovnim
diagramom, kot je prikazano na sliki I.4.
OPOMBA: Glede odvečne raznolikosti se zahteve za programsko opremo za PLC ne štejejo za
ustrezne.
SW1B in K1B gradijo prvi kanal, SW2, PLC in CC
gradijo drugi kanal; RS se uporablja samo za
preizkušanje trenutnega pretvornika.
SW1B
K1B
SW2
PLC
CC
RS

blokirna naprava
kontaktor
stikalo
programabilni logični krmilnik
pretvornik toka
senzor vrtenja

Slika I.4 - Blok diagrami, ki opredeljujejo dele primera B, povezane z varnostjo
Kvantifikacija MTTFD za vsak kanal, DCawg, pogosti vzrok, kategorija in PL
Vrednosti MTTFD za vsak kanal, DCawg in odpoved skupnega vzroka naj bi bile ocenjene v skladu s
prilogami C, D, E in F ali pa jih mora podati proizvajalec. Kategorije so ocenjene v skladu s 6.2.
Stikalo SW1B ima neposredno odpiranje in se uporablja v pozitivnem načinu aktiviranja. Zato je
napaka izključena zaradi odpiranja kontakta in nedelovanja stikala zaradi mehanske okvare (npr. zlom
bata, obraba sprožitvenega odmikača, nepravilna nastavitev).
OPOMBA: Te predpostavke veljajo za stikala pomožnih vezij v skladu z IEC 60957-5-1: 1997, Priloga K,
in za ustrezno mehansko pritrditev in aktiviranje stikal v skladu s specifikacijami proizvajalca (glej ISO
13849-2).
-

MTTFD

Kontaktor K1B je edini element, ki prispeva k MTTFD enega kanala. MTTFK1B za 30 let se predvideva, da
je dal proizvajalec. Metoda štetja delov iz D.1 daje MTTFD enega kanala
1
1
=
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐶1 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐾1𝐵
kar vodi do MTTFD = 30 let za kanal.

V drugem kanalu SW2, PLC in CC prispevata k MTTFDC2. Za te tri sestavne dele in za RS se predvideva,
da je proizvajalec podeli 20-letno MTTFD. Metoda štetja delov D.1 daje MTTFD, C2 drugega kanala.
1
1
1
1
1
1
1
3
=
+
+
=
+
+
=
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐶2 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑆𝑊2 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑃𝐿𝐶 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐶𝐶 20𝑙𝑒𝑡 20 𝑙𝑒𝑡 20 𝑙𝑒𝑡 20𝑙𝑒𝑡
kar vodi do MTTFD = 6,7 let za kanal.
Ker imata oba kanala različen MTTFD, lahko formulo D.2 uporabimo za izračun nadomestne vrednosti
za enokanalni MTTFD simetričnega dvokanalnega sistema. Ta formula daje MTTFD = 20 let ali
"srednje" za kanal.
-

DC

V krmilnem vezju B, PLC preizkusi štiri varnostno povezane dele: PL2 odčita SW2 in K1B, PLC izvede
samotestiranje, CC pa preko RS odčita PLC. Povezani DC vsakega preizkušenega dela so :
1. DCSW2 = 60%, "nizko", zaradi spremljanja vhodnih signalov brez dinamičnega preskusa, glej
tabelo E.1 (tretja vrstica dela vhodne naprave),
2. DCK1B = 99%, "visoko" zaradi normalno odprtih in normalno zaprtih mehansko povezanih
kontaktov, glej tabelo E.1 (druga vrstica dela vhodne naprave),
3. DCPLC = 30%, "nična", zaradi nizke učinkovitosti samotestovov (domneva se, da je proizvajalec
to vrednost izračunal s pomočjo FMEA),
4. DCCC = 90%, "srednja", zaradi redundantne (odvečne) izklopne poti z nadzorom pogona s
krmilno logiko, glej tabelo E.1 (šesta vrstica dela izhodne naprave) - če PLC spremlja napako
CC, CC lahko ustavi gibanje z varno blokado impulzov (dodatna izklopna pot).

𝐷𝐶𝑎𝑤𝑔

𝐷𝐶𝑆𝑊2
𝐷𝐶𝐾1𝐵
𝐷𝐶𝑃𝐿𝐶
𝐷𝐶𝐶𝐶
+
+
+
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑆𝑊2 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐾1𝐵 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑃𝐿𝐶 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐶𝐶
=
1
1
1
1
𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑆𝑊2 + 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐾1𝐵 + 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝑃𝐿𝐶 + 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷,𝐶𝐶

𝐷𝐶𝑎𝑤𝑔

0,6
0,99
0,3
0,9
+
+
+
20
𝑙𝑒𝑡
30
𝑙𝑒𝑡
20
𝑙𝑒𝑡
20
𝑙𝑒𝑡 = 0,123 = 67,1 %
=
1
1
1
1
0,183
+
+
+
20 𝑙𝑒 30 𝑙𝑒𝑡 20 𝑙𝑒𝑡 20 𝑙𝑒𝑡

Tako je DCavg v skladu s tabelo 6 "nizek".
-

CCF

Ocena ukrepov proti CCF naj bi bila izvedena za krmilno vezje B. Ocene se zahtevajo, kot je prikazano
v tabeli.
Št.
Ukrepi proti CCF
1
2

3
3.1

Ločevanje / izoliranje
Fizično ločevanje med signalnimi potmi:
Raznolikost
Uporabljajo se različne tehnologije / oblikovanje ali fizikalni
principi
Oblikovanje / uporaba / izkušnje
Zaščita pred prenapetostjo, nadtlakom, prekomernim tokom itd.

Ocena za
krmilno
vezje

Maksimalne
možne
točke

15

15

20

20

0

15

3.2
4

5

6
6.1
6.2

Uporabljene komponente so dobro preizkušene.
Ocenjevanje / analiza
Ali se upoštevajo rezultati načina odpovedi in analize učinkov,
da se preprečijo pogoste napake pri načrtovanju.
Izobraženost / kompetentnost
Ali so bili načrtovalci / vzdrževalci usposobljeni za razumevanje
vzrokov in posledic pogostih napak?
Okolje
Preprečevanje onesnaženja in elektromagnetne združljivosti
(EMC) proti CCF v skladu z ustreznimi standardi.
Drugi vplivi
Ali so upoštevane zahteve glede odpornosti na vse pomembne
vplive okolja, kot so temperatura, udarci, vibracije, vlaga (npr.
kot je določeno v ustreznih standardih)?
SKUPAJ

5

5

5

5

0

5

25

25

10

10

80

Max 100

Zadostni ukrepi proti CCF zahtevajo najmanj 65 točk. V primeru B je dosežena ocena 80, s tem so
izpolnjene zahteve proti CCF.
Posamezna napaka katerega koli dela ne vodi do izgube varnostne funkcije. Kadar koli je to izvedljivo,
se ena napaka zazna pri naslednji zahtevi varnostne funkcije ali pred njo. Diagnostična pokritost
(DCawg) je med 60% in 90%. Ukrepi proti CCF zadostujejo. Te značilnosti so značilne za kategorijo 3.
Vhodni podatki: MTTFD za kanal je "srednji" (20 let), DCawg je "nizek" in kategorija je 3.
To si lahko razlagamo kot raven uspešnosti PL c.
Ta rezultat se ujema z zahtevano stopnjo uspešnosti PL c . Tako krmilno vezje B izpolnjuje zahteve za
zmanjšanje tveganja.

Primer 1

Varnostni sistem z uporabo varnostnega releja
Pakirni stroj z majhnimi tveganji

1. korak - Ocena tveganja
Hrana, ki jo je treba pakirati, se v celico ročno naloži skozi zadnja vrata. Pripravljena je serija za
pakirni transporter v dovodnem lijaku. Celica se ponastavi in znova zažene. Pakirni stroj s tekočim
trakom deluje le, če sta obe vrati zaprti in ko je varnostni sistem ponastavljen.
V oceni tveganja je bilo ugotovljeno, da bo stroj 365 dni na leto obratoval v treh izmenah (8 ur na
izmeno). Predpostavlja se, da so lahko operativne motnje v nevarni coni odpravljene v manj kot eni
minuti. To izvedemo dvakrat na uro (F2). Nepričakovani zagoni ne povzročajo resnih poškodb,
temveč lažje ozdravljive poškodbe (S1). Šteje se, da upravljavec nima možnosti, da bi se izognil
poškodbam, ker se stroj hitro premika (P2).
Število ciklov za varnostno funkcijo = 365 dni / leto x (3 x 8) ur / dan x 2 cikla / uro = 17.520 ciklov /
leto
Ocena varnostne funkcije, ki je potrebna za dostop do stroja, je PLr = c (S1, F2, P2). Poleg te
varnostne funkcije je potrebna še funkcija zaustavitve v sili. Ta se oceni tudi kot PLr = c.

Ocena PLr, ki je za ta primer potrebna za
varnostno funkcijo z zaklenjenimi vrati.
OPOMBA: Oceno je treba opraviti za vsako
varnostno funkcijo.

2. korak - Zmanjšajte tveganje
Kot zaščito so s ključavnico izbrana zaklenjena vrata. Izpad je dovolj kratek, da se nevarno gibanje
ustavi, preden lahko operater dostopi do njega. Zaustavitev v sili je na dosegu roke na obeh straneh
celice blizu zaklenjenih vrat.

* Nadzor kontaktorjev s K1
Kako varno je mehansko stikalo?
Za zanesljivost je treba namestiti mehansko stikalo in ga uporabljati v skladu s svojimi specifikacijami.
•
•
•
•

Pričakovana življenjska doba velja samo, če je pravilno nameščena.
Zaporna glava mora biti pritrjena tako, da se ne sprosti.
Okolje okoli ohišja ključavnice mora biti čisto.
Dva mehanska stikala na vratih lahko iz istega razloga tudi odpovesta

3. korak - Izračunajte varnostne funkcije
Začetni blok, sestavljen iz dvojnih nenadzorovanih kontaktorjev, je bil izračunan na 2,47 · 10-8.
Varnostne funkcije predstavljajo blok diagrami.
Varnostni funkciji 1 in 2 sta enaki. Zato je prikazana samo varnostna funkcija 1.
Varnostni funkciji 3 in 4 sta enaki. Zato je prikazana samo varnostna funkcija 3.

Razlog, da s to rešitvijo ne dosežete več kot PL c, je, da na vrata uporabljate eno stikalo na ključ.
PL d je mogoče doseči z uporabo dveh stikal na ključ na vrata, vendar bodo potrebni tudi nadaljnji
ukrepi za nadzor vsakega stikala.
Opomba: Če bi ocena tveganja pokazala, da bi lahko prišlo do resne poškodbe S2, bi bil rezultat PL =
e.
To bi pomenilo, da je bila zgornja rešitev neustrezna. Za funkcijo zaustavitve v sili je mogoče doseči PL
d, pod pogojem, da je mogoče izvesti nekatere izključitve napak.
Primer 2

Varnostni sistem z uporabo varnostnega krmilnika
Varnostna postavitev robotske celice z velikim tveganjem

1. korak - Ocena tveganja
Obdelovanci se dovajajo v opremo in po preskusu brez napak spet odpeljejo ven. S pomočjo robota
se obdelovanci dodajo stroju za testiranje.
Neustrezne obdelovance robot namesti za naknadno obdelavo v postaji za ročno praznjenje. Delo, ki
ga je treba opraviti v robotski celici, je odpravljanje motenj delovanja preskusne opreme in tekočega
traku (približno enkrat na uro), naknadna obdelava in razkladanje iz ročne postaje (približno enkrat
na uro), prilagoditve programov ( enkrat na teden) in čiščenje (enkrat na teden) (F2). Nepričakovani
zagoni robota naj bi povzročili resne poškodbe (S2). Šteje se, da operater nima možnosti, da bi se
izognil poškodbam, saj se robot hitro premika (P2). Ocena varnostne funkcije, ki je potrebna za
dostop do stroja, je PL = e (S2, F2, P2).
Standard ISO 10218-2 za robotske sisteme / celice določa zahtevo PL d za uporabljene varnostne
funkcije (če analiza tveganja ne kaže drugačne PL).
Za vhode robotske varnostne zaustavitve in zasilne ustavitve je zahteva najmanj PL d (v skladu s
standardom EN ISO 10218-1). Vendar je v tem primeru ocena tveganja pokazala PLr = e.

Ocena PLr, ki je za ta primer potrebna za
varnostno funkcijo z zaklenjenimi vrati.
OPOMBA: Oceno je treba opraviti za vsako
varnostno funkcijo.

2. korak - Zmanjšajte tveganje
Kot zaščita so izbrana zaklenjena vrata s brezkontaktnim senzorjem. Da bi varovali pred
nepooblaščenim vstopom v celico, je transport materialov v in zunaj zaščiten in opremljen s
svetlobno zaveso z integrirano funkcijo muting, da se razlikuje med materialom in ljudmi. Zaustavitev
v sili je tudi potrebna varnostna funkcija. Vir električne energije za vse nevarne premike strojev je
treba izklopiti z uporabo vseh varnostnih funkcij.
Rešitev, da v seriji spremljamo varnostne komponente, omogoča izvajanje robotske aplikacije z enim
samim varnostnim krmilnikom, ki ga ni treba konfigurirati ali programirati. Tak krmilnik omogoča
povezavo do 30 varnostnih funkcij v eno zanko s PL e v skladu z EN ISO 13849-1.

3. korak - Izračunajte varnostne funkcije
PFHD-vrednost robotovega varnostnega stop vhoda je 5,79 · 10-8
(vrednost velja za industrijske robote ABB s krmilnikom IRC5). Varnostne funkcije predstavljajo blok
diagrami.
Varnostna funkcija 3 - Pri izračunu varnostne funkcije se v isto funkcijo vključijo vrednosti PFH za
svetlobno zaveso in enoto za muting. Glejte varnostno funkcijo 3 spodaj.

Te varnostne funkcije z varnostnim krmilnikom ustrezajo PL e v skladu z EN ISO 13849-1.
Upoštevajte, da so zgornje funkcije le izbrani primeri varnostnih funkcij, ki so predstavljene v robotski
celici.
Primer 3

Varnostni sistem z uporabo varnostnega PLC
Varnostna postavitev obdelovalnega stroja in industrijskega robota z velikim
tveganjem.

1. korak - Ocena tveganja
Obdelovanci, ki jih je treba obdelati, se skozi tekoči trak dovajajo v celico in jih upravljavec postavi v
pnevmatsko obdelovalno orodje na postaji 1. Operater ročno zažene postajo 1. Pnevmatsko
obdelovalno orodje opravi delo na obdelovancu v postaji 1. Operater nato obdelovan obdelovanec
postavi na tekoči trak za prenos na postajo 2. Robot nato vzame obdelovanec, ki je postavljen v
hidravlično stiskalnico. Obdelovanec zapusti celico na transportnem traku. Delo, ki ga je treba
opraviti na postaji 2, je na primer odpravljanje motenj v delovanju tiska in robota (nekajkrat na
teden, F2). Nepričakovani zagoni robota naj bi povzročili resne poškodbe (S2). Šteje se, da se
operater nima možnosti, da bi se izognil poškodbam, saj se robot hitro premika (P2).
Ocena varnostne funkcije, ki je potrebna za dostop do postaje 2, je PLr = e (S2, F2, P2). Ta ocena bi
bila še vedno enaka za tisk. Za varnostno funkcijo za tveganja, povezana s tekočim trakom, je
narejena ocena S1, F2, P1, ki daje PLr = b.
Robot

Tekoči trak

PLr = e za robot in hidraulično stiskalnico in PLr = b za transportni trak
2. korak - Zmanjšajte tveganje
Za zaščito so zaklenjena vrata izbrana z brezkontaktnim senzorjem. Postajo 1 s pnevmatskim
obdelovalnim orodjem upravlja dvoročna naprava. Ko sprostite dvoročno napravo, se nevarno
gibanje varno ustavi. Postaja 2 je lahko v samodejnem načinu, ko svetlobna zavesa in brezkontaktni
senzor na vratih 4 ščitijo vhod. Če se vrata odprejo ali se svetlobna zavesa prekine, se postaja 2 ustavi
na varen način. Z odpiranjem vrat 2 in 3 (nadzira tudi brezkontaktni senzor) se bo transportni trak in
pnevmatsko obdelovalno orodje varno ustavilo. Ročno ponastavitev mora biti vedno izvedena po
sprožitvi katere koli varnostne naprave.
Kadar varnostni sistem zahteva številne varnostne naprave in je treba preveriti več strojev, je
varnostni PLC najučinkovitejša rešitev. Če mora varnostni sistem delovati tudi po conah in v različnih
načinih delovanja, je to še en nujen razlog za uporabo varnostnega PLC.
Z varnostnim PLC lahko PL e dosežemo ne glede na število priključenih varnostnih naprav.

3. korak - Izračunajte varnostne funkcije robotske celice
Vrednost PFHD za vnos varnostnega zaustavljanja robota je 5,79 · 10-8 (vrednost velja za industrijske
robote ABB s krmilnikom IRC5).
Spodaj so prikazane samo varnostne funkcije, ki pomagajo izklopiti napajanje industrijskega robota.
To je le podskupina varnostnih funkcij. Če naj bi prekinili napajanje več strojev v celici, lahko
varnostne funkcije določimo na različne načine, odvisno od analize tveganja. Varnostne funkcije so
predstavljene z blokovnimi diagrami.

Kaj opredeljuje varnostno funkcijo?
Izračun, da ste dosegli potreben PL, ni težaven, še posebej, če uporabljate "vnaprej izračunane"
varnostne naprave in logične enote. Katere dele pa je treba vključiti v vsako varnostno funkcijo? To
morate rešiti, preden začnete računati fazo. Če na preprost način povzamemo, lahko rečemo, da
vsaka varnostna naprava sproži varnostno funkcijo za vsak stroj, na katerega zadevna varnostna
naprava vpliva. Tri varnostne naprave, ki prekinejo napajanje treh strojev v celici, so torej enake
devetim varnostnim funkcijam. V nadaljevanju pojasnjujemo ozadje.
Več varnostnih funkcij za stroj
Na stroju se uporablja deset varnostnih naprav, ki zagotavljajo zadovoljivo in praktično zaščito
upravljavcev. V naslednjem primeru je naprava zaščitena s tremi varnostnimi napravami, povezanimi
z logično napravo. Naslednja slika shematsko prikazuje to medsebojno povezavo.
F1 – svetlobna zavesa
B1 – zaklepno stikalo
S1 – izklop v sili
K1 – logična enota
Q1 - stroj

Za stroj so določene tri varnostne funkcije (SF), ki se izračunajo kot:
𝑆𝐹1 ∶ 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐹1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄1 = 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑆𝐹1
𝑆𝐹2 ∶ 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐵1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄1 = 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑆𝐹2
𝑆𝐹3 ∶ 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑆1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄1 = 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑆𝐹3

Več varnostnih funkcij za več strojev v celici
Pogosteje je treba več strojev v eni celici / coni zaščititi z več varnostnimi napravami. Naslednja slika
za primer shematično prikazuje medsebojno povezavo.

Vsak stroj Q1 - Q3 se izključi ločeno in neodvisno od K1.
Če operater vstopi v celico, je v tem primeru izpostavljen enakemu tveganju z vseh treh strojev. Ko
operater vstopi v celico skozi vrata, ki jih zaklepa B1, mora biti moč vseh treh strojev prekinjena.

Teoretični pristop za več strojev
Teoretični pristop k izračunu varnostne funkcije je naslednji:

Za popolno varnostno funkcijo potrebujete vse komponente. Če ima B1 ali K1 nevarno okvaro, je
celotna varnostna funkcija onemogočena.
Če pa ima na primer stroj Q1 nevarno okvaro in ni izklopljen, bosta stroja Q2 in Q3 še vedno
izklopljena. Slaba stran pri obravnavi varnostne funkcije na ta način je, da imate težave z doseganjem
zahtevanega PLr. Če pa dosežete zahtevano PL, lahko uporabite teoretični pristop.
Praktičen pristop za več strojev
Bolj praktičen pristop je razdelitev varnostne funkcije na tri dele, po enega za vsakega od treh strojev.

To je pristop, ki lahko zagotovi natančnejši pogled na varnostne funkcije, zlasti kadar je za zgornje
varnostne funkcije potreben drugačen PLr. Če je stroj Q1 robot, stroj Q2 pa transportni trak, ki je
zasnovan tako, da ima zanemarljiva tveganja, bodo PLr, potrebni za zaščito pred tveganji Q1 in Q2,
različni. Ta praktični pristop je torej tisti, ki je priporočljiv.
Primeri varnostnih funkcij iz primera 3 - varnostni PLC
Ocena tveganja za varnostne funkcije povezane z robotom, je bila S2, F2, P2, kar je povzročilo PLr = e.
Enaka ocena je bila narejena za hidravlično stiskalnico: PLr = e. Ocena pnevmatskega obdelovalnega
orodja je S2, F2, P1 in daje PLr = d, ker je ocena, da obstaja možnost izogibanja tveganju
Če uporabljate praktični pristop, so naslednje varnostne funkcije:
Robot :
𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐵1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄1 = 4,5 𝑥 10−9 + 2 𝑥 10−9 + 5,79 𝑥 10−8 = 6,44 𝑥 10−8 → 𝑃𝐿 𝑒
Hidraulična stiskalnica :
𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐵1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄2 = 4,5 𝑥 10−9 + 2 𝑥 10−9 + 8 𝑥 10−8 = 8,65 𝑥 10−8 → 𝑃𝐿 𝑒
Pnevmatsko orodje :
𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐵1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄3 = 4,5 𝑥 10−9 + 2 𝑥 10−9 + 2 𝑥 10−7 = 2,07 𝑥 10−7 → 𝑃𝐿 𝑑

To je treba storiti na podoben način z drugimi varnostnimi funkcijami za celico. Za vsako varnostno
napravo določite stroje, na katere vpliva, in v skladu s tem določite različne varnostne funkcije.

Kako bi delovalo, če bi uporabili teoretični pristop? Bi varnostna funkcija dosegla PL e?
Vsi stroji :
𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐵1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝐾1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄1 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄2 + 𝑃𝐹𝐻𝐷,𝑄3
= 4,5𝑥10−9 + 2𝑥10−9 + 5,79𝑥10−8 + 8𝑥10−8 + 2𝑥10−7 = 3,44𝑥10−7 → 𝑃𝐿 𝑑

V tem primeru varnostna funkcija torej ne bi dosegla skupnega PL e, kar je bilo potrebno za
zmanjšanje tveganja, povezana z robotom in hidravlično stiskalnico.
Zaključki
➢ Uporabite praktični pristop.
➢ Za lažje doseganje zahtevanega PLr uporabite varnostne naprave / logične enote z visoko
zanesljivostjo (nizka PFHD).
➢ Z varnostnim krmilnikom ali varnostnim PLC je lažje doseči zahtevan PLr
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