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Vážnost 

nehody

Popis důsledků způsobených nehodou Přijatelná míra (1x za ) 

5 Katastrofické škody a značné náklady 

na jejich odstranění

Smrt 3  a více zaměstnanců

Značný trvalý vliv na poškození 

životního prostředí 

1x za 100 000 let

4 Značné škody a vysoké náklady na 

jejich odstranění

Smrt alespoň jednoho, nebo úraz více 

než 5-ti zaměstnanců

Krátkodobé poškození životního 

prostředí většího území

1x za 10 000 let

3 Velké škody a menší náklady na 

jejich odstranění

Úraz méně než 5-ti zaměstnanců 

Krátkodobé poškození životního 

prostředí

1x za 1000 let

2 Znatelné poškození výroby

Úraz zaměstnance
1x za 100 let

1 Skoro nehoda s únikem látky 1 x za 10 let
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Co je bezpečnostní přístroj ?

• Přístroj pro snižování rizika, instalovaným s cílem 
dosáhnout při výskytu nebezpečné události bezpečný 
stav zařízení

• Pracuje nezávisle na normálních řídicích a 
monitorovacích funkcích zařízení, které kontroluje

• Vykonává bezpečnostní funkci

• Posuzuje se dle řady norem EN 61508,

případně EN 61511, EN 61513, EN62061

EN 61511 pro průmysl technologických procesů

EN 61513 pro jaderné elektrárny

EN 62061 pro strojírenský průmysl
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Úroveň bezpečnostní integrity SIL

• Zůstávající zbytkové riziko zabezpečovací funkce je 

stanovováno pomocí výpočtu pravděpodobnosti selhání 

všech komponent

• Stanovení úrovně bezpečnostní integrity (SIL) znamená, 

přiřadit zabezpečovací funkci určitou tak zvanou mezní 

hodnotu selhání

• SIL – Safety Integrity Level

• Rozlišují se čtyři zabezpečovací stupně: 

SIL 4 pro nejvyšší stupeň 

SIL 1 pro stupeň nejnižší

Typicky pro měřící systémy je SIL 2 nebo SIL 3

EN
61508

EN
50402

prEN
50495

EN
13463-6
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Určení SIL

Ke klasifikaci SIL je nutné určit několik parametrů:

• PFD (PFH) - pravděpodobnost poruchy

• SFF - podíl bezpečných poruch

• HFT - odolnost HW proti poruše 

• l, lS, lD, lSS, lSD, lDS, lDD - četnosti poruch

(bezpečné, nebezpečné, detekovatelné a nedetekovatelné)

• T1 - interval mezi kontrolami

• Dále analýzy: HAZOP, FMEA, ALARP, LOPA

Riskové grafy, …
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Strojní zařízení
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• ČSN EN 61508 - Funkční bezpečnost elektrických / 
elektronických / programovatelných elektronických 
systémů souvisejících s bezpečností

• ČSN EN 50402 - Elektrická zařízení pro detekci a 
měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo 
kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních 
systémů detekce plynů

• ČSN EN 50495 – Bezpečnostní zařízení určené pro 
ochranu proti výbuchu

• ČSN EN 13463- 6 - Neelektrická zařízení pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu - Ochrana hlídáním 
iniciačních zdrojů (b)

Přehled norem
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Bezpečnostní integrita pro ATEX

• Elektrická zařízení (jiskrová bezpečnost, 
zajištěné provedení)

• Strojní zařízení

• Kategorie zařízení (pro jakou zónu je 
zařízení navrženo) 

• Porucha

• V normálním provozu

• Očekávaná porucha

• Výjimečná porucha

• Analýza rizik podle ČSN EN 1127-1

Přehled norem
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Bezpečnostní integrita pro ATEX

• Možná volba několika přístupů:

• SIL aplikované podle EN 61508 – pro 
ATEX platí modifikovaná norma EN 50495

• Pro neelektrická zařízení – EN 13463-1 
Hlídání iniciačních zdrojů (do roku 2019)

• Pro neelektrická zařízení – EN ISO 80079-
37 Hlídání iniciačních zdrojů (od roku 
2019)

• Použití výrobkové normy, která může být 
kombinací SIL + úrovně ochrany

Přehled norem
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SIL systémů pro kontrolu zdrojů iniciace nebo
přítomnosti výbušné atmosféry

Kategorie 

zařízení podle 

ATEX

Zóna ve které má být zařízení 

použito

0/20 1/21 2/22

1 N N N

2 SIL 1 N N

3 SIL 2 SIL 1 N

xxx - (SIL 3)-

-

SIL 2 SIL 1

N není potřeba dodatečné ochrany

xxx odpovídá zařízení s tolerantnosti poruchy -1 (obsahuje 
možné zdroje iniciace za normálního provozu). 
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Oborové modifikace EN 61508

• Pro analyzátory:

EN 50402 - Elektrická zařízení pro detekci a měření 

hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku -

Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů 

detekce plynů

EN 1539 Sušičky a pece pro odpařování hořlavých látek

• SIL pro prostředí Ex:

ČSN EN 50495 – Bezpečnostní zařízení určené pro 

ochranu proti výbuchu
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EN 50402

• Norma určená pro systém detekce plynů

• Plně vychází z EN 61508

• Stanovuje požadavky funkční bezpečnosti

• Obsahuje kritéria pro spolehlivost, předcházení vadám 
a odolnost proti vadám

• Zahrnuje konstrukční požadavky

• Uvádí informace pro plánování, uvádění do provozu, 
údržbu a opravy

• Konkretizuje požadavky na systém detekce plynů 
přímo do úrovní SIL

• Rozdělení systému na moduly

• Vznik: 2005
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Systém detekce plynů - jednotlivé moduly

Plynový senzor

Senzor + převodník                                  řídící systém                                       akční člen           
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Zdroj: www.profess.cz 
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Příklad

Systém detekce plynů (analyzátor) způsobilý pro SIL 2:

• HFT = 0 => SFF = 90 - 99 %

• HFT = 1 => SFF = 60 - 90 %

• Schválen vždy dle EN 60079-29-1 – Metrologické 
normy

• Kontrola výstražné signalizace, napájení, přenosu dat v 
pravidelných intervalech

• Vnitřní testování HW a SW (snímač, RAM-test)

• Použití WatchDog-u

• Nároky na SW dle EN 61508-3 (modifikace EN 50271)

• Během provozu možnost kontroly nastavení parametrů
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EN 1539

• Norma pro sušičky a pece pro odpařování hořlavých 

látek

• Kombinace ochranných opatření a úrovně ochrany čidel 

PL c až PL e

• Založeno na větrání – čím vyšší větrání, tím nižší 

koncentrace a požadavky na zabezpečení – pouze hlídání 

rychlosti průtoku a teploty – čidlo PL c (vysoké náklady 

na ohřev)

• Nízké větrání – požadavky na rychlost průtoku, měření 

koncentrace, vstupu hořlavých látek do sušičky, teplota, 

zařízení pro zónu 2 + čidla PL d nebo PL e 

EN
61508

EN
50402

prEN
50495

EN
13463-6



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik

EN 1539
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EN 50495

• Norma pro stanovení požadavků na bezpečnostní 

zařízení určené pro ochranu proti výbuchu

• Zařízení chráněné proti výbuchu – (kat. - M1,M2,1,2,3)

Zvýšení kategorie =     + použití bezpečnostního zařízení

• Bezpečnostní zařízení - kontroluje, monitoruje 

potenciální zdroj iniciace
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Příklady

• zařízení pro regulaci tlaku u čerpadla

• záložní zařízení, zajišťující např. dostatečný tlak a 

průtok pro zásobování hydraulicky ovládaných systémů 

(s ohledem na ochranu proti výbuchu)

• ochrana proti přetížení motorů v zajištěném provedení 

Ex e

• řízení pro nabíjení baterií (ochrana proti přebití nebo 

hlubokému vybití)

• hlídač hladiny pro kontrolu ponorných čerpadel

• řídicí jednotka pro typ ochrany vnitřním přetlakem
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EN 50495
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prEN 50495 
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Označování bezpečnostních zařízení

• Samostatné zařízení jako ochrana proti výbuchu

I (M2) [Ex d I]

II (2) G [Ex p]

• Součást v prostředí s nebezpečím výbuchu

I M2 (M2) Ex d[p] I

II 2 (2) G Ex d[d] IIB T3
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EN 50495 

• Platí pro komplexní bezpečnostní zařízení

• Bezpečnostní funkce závisí na celkové technologii

Neplatí pro:

• Proudové pojistky

• Diodové bariéry

• Tepelné pojistky

• Systémy ochrany hlídáním iniciačních zdrojů u 

neelektrických zařízení
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• Nové požadavky na bezpečnostní zařízení pro stroje

• Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“ 

• Určeno pro M2, 1, 2, 3

• aplikace :

jiskrově bezpečné teploměry pro hlídání teploty 

ložisek

tlaková čidla pro hlídání mazání

hladinoměry - hlídání zaplavení čerpadel, …

• Vznik: 2005

EN 13463-6
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Úroveň ochrany proti vznícení (IPL)

• IPL – ignition prevention level

Úroveň ochrany proti vznícení - IPL 1

• musí se skládat z dobře vyzkoušených komponentů

• při překročení kritické hodnoty hlídaného parametru 

zabránit iniciaci nebo zpustit výstražnou signalizaci

• zajišťovat pravidelné kontroly, které odhalí poruchy

• návod musí uvádět interval kontrol
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Úroveň ochrany proti vznícení (IPL)

• IPL – ignition prevention system

Úroveň ochrany proti vznícení - IPL 2

• musí skládat z dobře vyzkoušených komponentů

• při překročení kritické hodnoty hlídaného parametru 

zabránit iniciaci

• jedna porucha nesmí vést ke ztrátě bezpečnostní funkce

• návod musí uvádět interval kontrol 

Možné porovnání: IPL 1 se SIL 1

IPL 2 se SIL 2
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Minimální požadavky na IPL 

Vznik potenciálního 

iniciačního zdroje
Kategorie 3 Kategorie 2 Kategorie 1

V normálním provozu IPL 1 IPL 2

Při očekávaných poruchách Neplatí pro kategorii 3 IPL 1 IPL 2

Při výjimečných poruchách Neplatí pro kategorii 3 Neplatí pro kategorii 2 IPL 1

• pro ochranu zařízení skupiny I 

IPL 2

• pro ochranu zařízení skupiny II 

Označování:     II 2G b2 T4  II 2 G c T4 (b1)
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Minimální požadavky na IPL – strojní zařízení
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• Nová ČSN ISO 80070-37 – velmi zjednodušuje 

požadavky pro výrobce strojních zařízení

Pro aplikaci typu ochrany „b“ se vyžaduje řídicí systém, 
který je:

 vhodný pro hlídání specifických iniciačních zdrojů; a

 dostatečně spolehlivý pro dosažení dané EPL.

Cílem normy je použití co možná nejjednodušších 
systémů, aby bylo dosaženo odpovídající úrovně 
ochrany.
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Minimální požadavky na IPL – strojní zařízení
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Příkladem takovýchto jednoduchých systémů jsou 
mechanické vypínací systémy (včetně hydraulických a 
pneumatických systémů) nebo elektro-mechanické 
vypínací systémy jako jsou:

• čidlo spojené s výstražným světlem, které vyžaduje zásah 
obsluhy;

• polohové čidlo vybočení pásu na elevátoru. Elevátor se zastaví, 
pokud dojde k vybočení pásu;

• tlakový spínač na stroji, který pro zajištění bezpečnosti 
potřebuje mazání;

• teplem spouštěný obtokový ventil pro hlídání teploty kapaliny 
u čerpadla;

• mechanický hlídač rychlosti pomocí odstředivého regulátoru 
na odstředivce.
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Minimální požadavky na IPL – strojní zařízení
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Typ ochrany proti vznícení b1

• Systém ochrany proti vznícení typu b1 se musí 
skládat z komponentů, které mají odpovídající úroveň 
spolehlivosti s použitím vyzkoušených bezpečnostních 
principů

• musí být provedena činnost, aby se minimalizovala 
pravděpodobnost, že se potenciální iniciační zdroj 
stane účinným zdrojem vznícení nebo byla aktivována 
výstražná signalizace o možném vzniku iniciačního 
zdroje

• stanoven interval mezi pravidelnými servisními 
prohlídkami
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Minimální požadavky na IPL – strojní zařízení
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Typ ochrany proti vznícení b2

• Systém ochrany proti vznícení typu b2 se musí skládat 
z komponentů, které mají odpovídající úroveň 
spolehlivosti s použitím vyzkoušených bezpečnostních 
principů

• v případě, že je překročena kritická hodnota hlídaného 
parametru, musí být provedena automatická činnost, aby 
se minimalizovala pravděpodobnost, že se potenciální 
iniciační zdroj stane účinným zdrojem vznícení 

• stanoven interval mezi pravidelnými servisními 
prohlídkami

• v případě, že vznikne jedna porucha v systému 
ochrany proti vznícení, nesmí to vést ke ztrátě 
bezpečnostní funkce systému ochrany
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Bezpečnostní přístroje pro ATEX – jaká je praxe
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• Výrobci strojních zařízení s elektrickými čidly

• Nerozlišují mezi analýzou podle směrnice pro strojní 

zařízení a ATEX

• Používají komponenty od jiných výrobců bez 

podrobné znalosti podmínek (ucpávky, ventilátory, 

kompresory)

• Nejsou schopni sdělit, která čidla jsou na stroji jaké 

ochrana proti výbuchu

• Nemají stanoveny žádné SIL, IPL, PL v 

dokumentaci ani v návodu

• Chybí analýza celé technologie 
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Hlídání teploty na zařízení
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Zabezpečení korečkového dopravníku – zóna 22
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Zabezpečení korečkového dopravníku – zóna 21
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Zabezpečení korečkového dopravníku – zóna 20



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.
Ostrava - Radvanice

Zařízení pro těžké okolní 
podmínky

IEC TS 60079-43
Ing. Jan Pohludka

FTZÚ - SZ 210, Ostrava-Radvanice
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normální podmínky pro nevýbušná 

zařízení

teplota -20 °C až +40 °C

tlak 80 kPa až 110 kPa

kyslík  21 %

Zařízení pro těžké okolní 
podmínky

IEC TS 60079-43
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Vlivy nepříznivě ovlivňující nevýbušná zařízení

nízká teplota

vlhkost

korozivní látky

prachový sníh

srážky

spršky z vln

velký vítr

sluneční záření

mechanické vlivy

Zařízení pro těžké okolní 
podmínky
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• zamrznutí elektrochemických kondenzátorů

• baterie  se mohou vybít

• vosk a ochranné látky mohou ztuhnout a 

popraskat

• pryžové části mohou ztratit pružnost a selhat

• tuky mohou zmrznout a ovlivnit tak panty a 

hřídele

• relé mohou selhat

Nízká teplota
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zesilovací vlastnosti tranzistorů mohou být 

sníženy

ztráta tažnosti a křehnutí materiálů nebo svárů

různé rozpínání a smrsknutí materiálů může 

ovlivnit správné uložení částí;

viskozita oleje se zvýší – sníží se průtok a hrozí 

porucha mechanického systému;

dielektrická izolační schopnost oleje se snižuje –

vyšší obsah vody

Nízká teplota
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vlhkost

zvýšení dielektrické permeability 

izolačních materiálů

zvýšení povrchového odporu 

izolačních materiálů

snížení permitivity vzduchové mezery

vznik koroze nebo biologických změn

ovlivnění kapacity kondenzátorů, 

zvýšení izolačního odporu, bobtnání a 

loupání dielektrik, tvorba plísní

Ostatní vlivy
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Sůl a jiné znečistění

zvýšení všech vlivů spojených s vlhkostí

Ostatní vlivy



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik

výběr zkoušek pro materiály

IEC TR 60721-4

Doporučené hodnoty pro klasifikaci prostředí

IEC 60721-1 a IEC 60721-2-1

Speciální podmínky použití – v návodu + 

certifikátu

Konstrukce zařízení
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Atmosféry se solí a chloridy

Odolnost materiálů proti korozi IEC 60721-3

• Sníh
Nutné IP6X – vnikání podobné jako u 

prachu

Možné roztopení teplem a pak zmrznutí –

zablokování mechanického pohybu – nutné 

použít vytápění

• Sluneční záření
Současné požadavky – odolnost materiálů + 

další požadavky na součásti

Ostatní vlivy
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Mechanická celistvost

zvýšené požadavky pro nízkou teplotu

Závitové spáry z různých materiálů

Opotřebení částí

Některé materiály – nízkou odolnost proti 

nárazu 

Vítr a led

Použití opatření proti větru a ledu

Ohřev vzduchu nebo zařízení

Vliv rychlého ochlazování – kondenzace v zařízení, 

vznik podtlaku, je možná deformace závěru, 

porucha krytí

Ostatní vlivy
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Vliv nízké teploty na typy ochrany

Jiskrová bezpečnost „i“

Power „i“ – prvky pro dynamické napájení se 

mění při nízké teplotě

Pro polovodičové součástky nutný speciální 

systém topení + IP54 (především pro námořní 

aplikaci)

Pevný závěr „d“

Uchycovací prvky musí být z materiálu, který 

zachovává svou pevnost za nízké teploty

Cementované spáry – tmely

Speciální ochrana proti korozi

Vliv různých materiálů na rozměry spár

Ostatní vlivy
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Vliv nízké teploty na typy ochrany

Závěr s vnitřním přetlakem „p“

Dodatečná opatření pro provoz v nízké teplotě

Trvalé topení, anti-kondenzační zařízení

Olejový závěr „o“

Vhodné kapaliny jako náplň, předehřev

Ostatní vlivy
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Omezení funkčnosti

Obvykle není ověřováno při certifikaci

baterie

zářivková svítidla

Kabely a kabelové vývodky

Tvrdost pláště kabelu a těsnících prvků v 

kabelové vývodce

Minimální poloměr ohybu – může být vyšší než 

v normální teplotě

Vývodky pro jiskrovou bezpečnost –

doporučuje se certifikované pro „d“, „e“, „t“

Výběr, instalace a použití 
zařízení
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Těsnění a těsnící materiály

Elastomerová těsnění

baterie

zářivková svítidla

Kabely a kabelové vývodky

Speciální vlastnosti pro nízké teploty

Ošetření těsnění pro usnadnění instalace

Výběr, instalace a použití 
zařízení
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Častější kontroly zařízení

Kontroly těsnících částí

Dotažení šroubů

Speciální požadavky v návodu

Topidla (ohřev oleje)

Častější kontroly izolačních systémů

Údržba zařízení
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Austenitické oceli – vyšší pružnost a vrubová 

houževnatost při nízkých teplotách

Dohoda mezi výrobcem  a kupujícím – podmínky v 

provozu, údržba…

Dobrá technická praxe, výrobní metody, svařování, výběr 

materiáĺů

Výběr materiálů
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24 h slunce v létě

Degradace nekovových materiálů

Povrchová teplota – vliv na teplotní třídu

Pracovní teplota elektronických součástí

Teplotní gradient 1 kW/m2 – teplota až 90 °C

Výběr materiálů – sluneční 
záření
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Doporučení

kabely a kabelové vývodky – instalace do žlabů

zařízení – umístění pod stříšku

funkčnost – nutné dodatečné opatření (větrání)

Výběr materiálů – sluneční 
záření
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E x „d“

základní výbuchový tlak

vyšší pravděpodobnost násobení tlaku

vznik detonace

Elektrické motory při nízkých 
teplotách
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E x „e“

platnost te doby a Ia/In

Izolační systém – zajištění účinné izolace

Volba čidla pro motory s kritickou teplotou na 

rotoru

Elektrické motory při nízkých 
teplotách
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Zamrzání ložisek – nutnost vyloučit vnikání 

vlhkosti

Zamrznutí hřídele – problém se spouštěním 

motoru

antikondenzační zátky (dýchací a odvodňovací 

zařízení – čistění, ohřev

vůle ložiska – roztažnost – smrštění

Těsnění – silikonová pryž

Materiál hřídele

Materiál chladicích ventilátorů

Funkčnost při nízkých teplotách
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Děkuji za pozornost


