
Bezporuchové spínaèe

Klasifikácia prístrojov pod¾a
rizika (AK) a bezporuchovosti
(SIL) pod¾a DIN V 19250/19251

Pred uvedením do prevádzky budú prie-
myselné zariadenia podrobované analýze
bezpeènosti (rizika). Preto budú pevne sta-
novené po�iadavky bezpeènosti zaèínajúce
pri návrhu, projekcii, in�talácii a konèiace
pri prevádzke. Okrem toho funkciou tech-
nických zariadení pri nasadení s ochran-
nou funkciou do prevádzky je v pravi-
delných intervaloch preskú�a�, zaruèi�
bezpeènos�, �e osoby alebo prostredie pre-
vádzky nebudú po�kodené.

Medzi zariadenia na ochranu bezpeènosti
slú�ia bezpeènostné ventily, istièe a ochra-
ny, ktoré budú vybavené technikou proces-
ných vedení. Èasti ochranných zariadení
musia by� manuálne prekontrolované.
Kontrolné intervaly budú pre ka�dý typ
ochranného zariadenia individuálne urèe-
né. Budú navrhnuté intervaly zákonom
predpísané alebo orientaèné odporúèania
v zodpovedajúcej prevádzke. O nieko¾ko
rokov budú prevádzky po�adova� kontinu-
álny proces kontroly väè�iny ochranných
zariadení.

Na pomoc pri posúdení triedy bezpeènosti
(rizika) urèenia po�iadaviek na ochranné
zariadenia a na príslu�né opatrenia budú
nápomocné viaceré predpisy, ako je DIN
V 19250 a 19251, IEC 61508 odporúèania
NAMUR alebo predpisy VDI/VDE.

Norma DIN 19250 popisuje postup pri úva-
he rizika pri nasadení ochranného zariade-
nia meracej a regulaènej techniky. Na obr.
15 je zobrazený graf rizika pod¾a DIN
19250/251, kde na posúdenie miery rizika
sa pou�íva nieko¾ko kritérií:

Oznaèenie jednotlivých tried pod¾a rizika je
písmenovou znaèkou AK (Anfonderung-
sklasse � trieda po�iadaviek). Na obr. 15 je
zobrazená napr. trieda AK 3 tmav�ou far-

bou a AK 5 svetlej�ou farbou. Vidíme, �e
rovnaká trieda rizika sa mô�e klasifikova�
pod¾a rozlièných kritérií.

Riziko mo�no vyjadri� ako funkciu

Vylúèenie funkcie blokovania porúch zaèí-
na triedou AK 3, ktorú mô�eme odvodi� po-
stupnos�ou kritérií S2 A1 G2 W1 alebo S2
A2 G1 W2 èi S2 A2 G2 W3.

Rozdelenie prístrojov pod¾a rizika je dôle�i-
té na posúdenie ich vhodnosti z h¾adiska
ich bezporuchovosti tak, aby sa predi�lo
vzniku nebezpeèenstva ohrozenia ¾udí,
prostredia a okolia.

Aktívne poruchy ru�ia ochrannú funkciu,
hoci po�iadavky rizika v skutoènosti nena-
stali. Tieto poruchy zni�ujú iba pohotovos�,
av�ak nie riziko. Pasívne poruchy pod¾a ich
príèiny vzniku v chybnej manipulácii, sys-
tematické chyby hardvéru, chyby pri údr�-
be, chyby od iných ochranných zariadení,
náhodných chýb hardvéru alebo systema-
tické chyby softvéru, znemo�nia vyvola�
ochrannú funkciu.

Poruchy, ktorých dôsledok nie je jedno-
znaène vopred urèený, budú môc� by� po-
va�ované za pasívne.

Po�iadavky na funkciu
bezpeènosti

Ochranné zariadenia sú posudzované v ce-
lom re�azci, od senzora cez signálne vede-
nie, a� po riadiaci prístroj. Pritom riadiace
prístroje ako posledný èlánok regulaèného
okruhu majú podstatný vplyv na bezpeè-
nos� systému. Ocenenie rizika sa postupne
urèuje pre v�etky ochranné zariadenia
a zis�uje sa, èi spåòajú zodpovedajúce po-
�iadavky na zaistenie funkcie bezpeènosti.

Kritériá pri vo¾be prístrojov

Podstatnými kritériami pre nasadenie pro-
cesných prístrojov je kon�trukcia, dimen-
zovanie, záruka, kvalita, skú�ky obtia�nos-
ti a dlhoroèné preukázanie prevádzkovej
spo¾ahlivosti. Po�adovaná zvý�ená spo¾ahli-
vos� prístrojov bude dosahovaná overenou
kon�trukciou a správnym dimenzovaním
èasti prená�ajúcich najviac síl a za�a�enia.

Kategórie bezporuchovosti
prístrojov

V automatizácii prevádzok je známa norma
EN 954-1, Bezpeènos� od strojov, ktorá de-
finuje kategórie B, 1, 2, 3, 4.

Z h¾adiska chemického ohrozenia ¾udí sa
pou�íva norma DIN V 19250 + 19251, ktorá
rozli�uje nieko¾ko tried rizika AK 1 a� AK
8.V oblasti systémovej bezpeènosti platí
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Vibraèné spínaèe
vý�ky hladiny kvapalín
VEGASWING 60
s výstupom NAMUR pre zaistenie
vysokej bezpeènosti prevádzky (4)

Du�an Kise¾

Obr.15 Graf rizika 
pod¾a DIN 19250/251

Miera po�kodenia
S1: malé po�kodenie osoby;

málo �kodlivý vplyv prostredia
S2: vá�ne (nevratné) po�kodenie osoby 

alebo osôb alebo smr� osôb; doèasné 
intenzívnej�í �kodlivý vplyv prostredia

S3: smr� nieko¾kých osôb; dlhotrvajúce, doèas-
né intenzívnej�í �kodlivý vplyv prostredia

S4: katastrofálne úèinky, ve¾a màtvych ¾udí

Èas trvania
A1: medzi zriedkavým a èastým, 
A2: medzi èastým a trvalým

Preventívne odhady
G1: mo�né za urèitých podmienok, 
G2: takmer nemo�né

Pravdepodobnos� výskytu 
ne�iaducich udalosti
W1: ve¾mi nízka
W2: nízka
W3: relatívne vysoká
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norma IEC 61508 � Funkèná bezpeènos�
elektronických systémov, ktorá definuje
SIL (Safety Integrity Level � úrovne bez-
peènostnej integrity) 1 a� 4 (norma, ktorá
bude plati� aj pre snímaèe).

Triedy po�iadaviek AK
a bezporuchovosti SIL

Realizácia DIN V 19250 v IEC 61508
Porovnaním tried rizika (bezpeènosti)
s triedami bezporuchovosti mô�eme posú-
di�, aké prístroje musíme voli� pre prácu
v tom, ktorom prostredí, aby spåòali po�a-
dované kritériá. Osem tried rizika AK 1-AK
8 definuje triedy bezporuchovosti prístro-
jov SIL 1 � SIL4 navzájom na zaistenie da-
ného stupòa rizika (obr. 16).

Nutná úroveò bezpeènosti príslu�ného za-
riadenia bude klasifikovaná pod¾a medziná-
rodnej normy IEC 61511 a v závislosti od
stupòa rizika sa bude vychádza� pri výbere
zariadenia. Zodpovedajúce po�iadavky na
prístroje, ktoré budú nasadené v danom za-
riadení, sú opísané v norme IEC 61508.
Obidve normy delia zariadenia prístroje do
4 tried spo¾ahlivosti � bezporuchovosti: od
SIL 1 � malého rizika po SIL 4 �ve¾mi ve¾ké
riziko. Orientácia v týchto stupòoch bez-
peènosti sa urèuje pod¾a grafu rizika.

Odhad rizika pod¾a
odporúèaní NAMUR NE 31, 
resp. noriem VDI/VDE 2180

Odhad rizika pod¾a NE 31 alebo noriem
VDI/VDE 2180 vychádza z nasledujúcich
predpokladov (obr. 17). Pri ni��om rizi-
ku: postaèuje jednokanálová verzia s prí-

strojmi pod¾a AK4-/SIL 2 a roèná prehliad-
ka. Pri vy��om riziku: je potrebné pou�i�
redundantné (zálo�né) verzie s prístrojmi
pod¾a AK4-/SIL 2 s jedno-, dvoj- alebo troj-
hodnoteniami a roènou prehliadkou.

Pri vy��om riziku mo�no alternatívne pou-
�i� jednokanálovú verziu s prístrojmi certi-
fikovanými pod¾a AK 5/6 (ekvivalent SIL 3).

Nevýhoda: Cena, dvojnásobné skladova-
nie, technicky rozlièné zariadenia. Odhad
aplikácií s prístrojmi pod¾a AK5(6)-/SIL 3
je asi 5 %.

K-TEST, s. r. o.

Ing. Du�an Kise¾, CSc.
Obr.16 Realizácia DIN V 19250 
v IEC 61508

Obr.17 Odhad rizika pod¾a NE 31
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