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7. Další hlediska při výběru přístrojů pro 
bezpečnostní systém

Existují ještě další hlediska, k nimž musí 
projektant bezpečnostního systému při výběru 
určitého typu přístroje a jeho výrobce přihléd-
nout. Podrobnosti lze nalézt např. ve [4]. Zde 
se omezíme pouze na nejdůležitější aspekty 
výběru přístrojů pro libovolnou úlohu v ob-
lasti řízení spojitých technologických proce-
sů, zejména však k použití v bezpečnostním 
systému. Jsou celkem tři.

První zásadou je, že přednost před ostat-
ními nabízenými technikami mají převodníky 
typu smart v odolném průmyslovém provede-
ní. Zkušenost ukazuje, že nejvhodnějším ty-
pem např. snímačů pro bezpečnostní systémy 
jsou převodníky tlaku a teploty v provedení 
určeném pro odvětví se spojitou výrobou. 
Tyto přístroje jsou navrženy jako velmi spo-
lehlivé za všech podmínek, s nimiž se lze se-
tkat při řízení průmyslově provozovaných 
spojitých technologických procesů, a mají 
při nich dostatečnou výkonnost a doby ode-
zvy i krátkou střední dobu potřebnou na zo-
tavení (Mean-Time-to-Restoration – MTTR). 
Převodníky typu smart jsou také zdroji spoji-
tého elektrického signálu, takže logické jed-
notky v bezpečnostním systému mohou zjis-
tit, že z převodníku nepřichází žádný signál 
anebo že jsou iniciovány jeho vnitřní výstraž-
né signály.

Za druhé jsou důležité výkonnost a doba 
odezvy v provozních podmínkách. Ke všem 
dodaným přístrojům výrobce přikládá pro-
hlášení, v němž potvrzuje jejich výkonnost 
a dobu odezvy výstupu na změnu vstupu při 
určitém rozsahu provozních podmínek. Jde 
o údaje důležité pro projektanta bezpečnost-
ního systému. Výkonnost mnohých přístro-
jů se může v důsledku tvrdých provozních 
podmínek měnit natolik, že je ovlivněna je-
jich schopnost iniciovat bezpečnostní sig-
nál. Dobu odezvy přístroje je třeba znát pro-
to, aby projektant bezpečnostního systému 
mohl zaručit, že systém vykoná požadova-

nou bezpečnostní funkci za dobu, kterou na 
to má k dispozici.

Za třetí je třeba věnovat pozornost způ-
sobu instalace. Z hlediska zajištění bezpeč-
nosti jsou kriticky důležité jak projekt, tak 
i provedení instalace přístroje. Stav nebez-
pečný z hlediska jeho možné poruchy může 
vzniknout v důsledku mnoha různých udá-
lostí mimo vlastní přístroj, např. ucpání po-
trubí, koroze nebo úniku plynu atd. Správnou 
instalací lze takové systémové vlivy reduko-
vat nebo zcela vyloučit.

8. Souhrn a doporučení

V současné době jsou k dispozici nové 
mezinárodní normy pro přístrojové bezpeč-
nostní systémy (SIS). Tyto normy ukládají 
uživatelům používat přístroje buď navržené 
podle IEC 61508, nebo vybrané na základě 
ustanovení o předchozím použití podle normy 
IEC 61511. Každá z obou metod sice splní 
požadavky na bezpečnost, ale současně může 
také způsobit nárůst celkových nákladů na za-
řízení. Přístup typu „nejlepší praktiky“ je po-
užít kombinaci těchto alternativ a zvolit pro 
bezpečnostní systém přístroje navržené podle 
IEC 61508 část 2 a 3 a současně dostatečně 
spolehlivé. K tomu, aby si uživatelé byli jis-
ti, že dodavatelé dokážou splnit již uvedené 
požadavky, musí od dodavatelů pro přístroje, 
které hodlají použít ve svých bezpečnostních 
systémech, požadovat:
– certifikaci podle normy IEC 61508 spolu 

s dokladem o průkazně zjištěné spolehli-
vosti (zkouškami nebo na základě známé 
provozní historie),

– certifikaci shody s normou IEC 61508 od 
třetí strany,

– žádné dodatečné instalace, další úkony při 
uvádění do provozu či zkoušky navíc opro-
ti těm, které požaduje u přístrojů určených 
pro základní řídicí systém,

– hodnoty poruchovosti, PFD s požadova-
ným časovým intervalem mezi průkaznými 
zkouškami a četnosti neopodstatněných zá-

sahů stanovené na základě výsledků FME-
DA, údaje ze zkoušek spolehlivosti a detail-
ní popis provozních vlastností přístroje,

– doklad o postupech používaných při změ-
novém řízení; ty musí zajistit, že během ži-
votního cyklu přístroje nenastanou změny, 
které by měly vliv na jeho shodu s normou 
IEC 61508.
Dodavatelé, kteří splní uvedené požadav-

ky, dovolí uživateli použít při výběru přístrojů 
pro bezpečnostní systémy způsob odpovída-
jící „nejlepší praktice“. Tedy praktice, která 
umožní dosáhnout požadované bezpečnosti 
při minimálních celkových nákladech na za-
jištění bezpečnostní funkce.
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y   TD �008 – Diagon �008: 
diagnostika, spolehlivost 
a bezpečnost v průmyslu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), 
Vysoké učení technické v Brně, Český ná-
rodní komitét IMEKO a Academia Centrum 
UTB pořádají dne 15. května 2008 ve Zlíně 
31. mezinárodní konferenci s výstavou TD 
2008 – Diagon 2008 se zaměřením na:
– technickou diagnostiku: aktuální otázky 

údržby strojů a zařízení, moderní meto-
dy a postupy v údržbě a jejich počítačová 
podpora, diagnostické přístroje a metody, 

diagnostika v distribuovaných systémech, 
prediktivní diagnostika, odhadování rizik, 
ekonomické přínosy diagnostiky atd., včet-
ně zkušeností z praxe,

– spolehlivost: teoretické otázky spolehlivosti, 
bezporuchovosti a udržovatelnosti; matema-
tické nástroje, modelování a analýzy spoleh-
livosti; systémy údržby; provozní spolehli-
vost; standardizace ve spolehlivosti; systé-
my managementu a ekonomické aspekty 
spolehlivosti, analýza nákladů během ži-
votního cyklu; spolehlivost a bezpečnost,

– bezpečnost: teoretické otázky a použití 
metod bezpečnostního inženýrství; pou-
žití matematických nástrojů v bezpečnos-

ti, modelování úniků a jejich následků, 
analýzy bezpečnosti i zkušenosti z prů-
myslových havárií, vyšetřování havárií, 
legislativa v bezpečnosti – Seveso I a II 
ATEX i audit bezpečnosti, hodnocení ri-
zik včetně environmentálních, bezpeč-
nost práce, přijatelnost rizika.
Uzávěrka příjmu příspěvků je 23. břez-

na, přihlášek pasivních účastníků 31. března 
a přihlášek vystavovatelů 20. dubna 2008. 
Podrobné informace lze získat na adre-
se http://www.diagon.utb.cz, popř. přímo 
v sekretariátu konference (e-mail: gruli-
chova@rektorat.utb.cz, tel.: 576 032 062, 
606 777 238). (sk)


