
Bezpieczeństwo funkcjonalne 
i systemy detekcji gazów
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W zależności od akceptowalnego ryzyka, 
wymagana niezawodność systemów 
ochronnych zapewniana jest przez 
zastosowanie efektywnych środków
– zapobiegania awariom
– detekcji awarii
– tolerancji awarii.

Do pewnego stopnia zależy to od ryzyka 
rzeczywistego, tzw. poziomu nienaruszal-
ności bezpieczeństwa.

Dla systemów detekcji gazów, które akty-
wować muszą istotne dla bezpieczeństwa 
środki zaradcze przy predefiniowanych 
stężeniach gazów, pojawia się następu-
jące ważne pytanie: jakie jest prawdopo-
dobieństwo niewykonania wymaganych 
czynności zaradczych (funkcji bezpie-
czeństwa) w wypadku żądania usługi 
ze strony procesu (tj. po przekroczeniu 
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Systemy automatyki zabezpieczeniowej stosowane są do redukcji 
zagrożeń w celu ochrony osób, zakładów i środowiska.

W zależności do sposobu zaprojektowania danego procesu oraz typu związanych z nim czynników 
niebezpiecznych (w szczególności gazów i par), zakłady przemysłowe stwarzać mogą zagrożenie 
dla osób, mienia oraz środowiska. W celu redukcji ryzyka w takich zakładach konieczna być może 
automatyczna aktywacja środków bezpieczeństwa.

predefiniowanych stężeń gazów) jeśli 
wystąpiła niewykrywalna awaria?

Celem głównym na etapie projektowania 
urządzeń oraz podsystemów wchodzą-
cych w skład systemów istotnych dla bez-
pieczeństwa jest utrzymanie na możliwie 
niskim poziomie prawdopodobieństwa 
awarii (zapobieganie awariom) lub detek-
cja awarii z użyciem funkcji diagnostycz-
nych (detekcja usterek) oraz –  w wypad-
ku wykrytej awarii – wymuszenie przejścia 
systemu bezpieczeństwa w stan bezpiecz-
ny (tolerancja awarii).

Analiza ryzyka
W zależności od stopnia zagrożenia 
dla osób, mienia i środowiska istnieją 
cztery różne klasy ryzyka. Ogólnie rzecz 
biorąc ryzyko jest kombinacją oczekiwa-
nych konsekwencji i prawdopodobień-
stwa wystąpienia takiego niepożądanego 
zagrożenia.

Do klasyfikacji ryzyka rzeczywistego uży-
wane są metody ustrukturyzowane, np. 
graf ryzyka. Graf ryzyka oparty jest na 
czterech różnych kategoriach konse-
kwencji, zaś aspekt prawdopodobieństwa 
implementowany jest kryteriami “częstotli-
wości narażenia osób” i “możliwości unik-
nięcia zdarzenia niebezpiecznego”.

Analiza ryzyka tego typu przeprowadzona 
być może wyłącznie przez osoby wysoko 
wykwalifikowane, zaznajomione z warun-
kami specyficznymi dla danego procesu. 
W wyniku analizy definiowane są nie-
zbędne środki redukcji ryzyka wraz z:
– określeniem funkcji bezpieczeństwa oraz
– wymaganym poziomem integralności 

bezpieczeństwa.

Ryzyko szczątkowe
Jeśli bezpieczeństwo funkcjonalne realizo-
wane jest przez zastosowanie elektryczne-
go, elektronicznego lub programowalnego 
systemu elektronicznego (“E/E/PES”), 
obowiązująca norma IEC 61508 lub EN 
61508 wymaga udowodnienia pozostałe-
go ryzyka resztkowego przez zidentyfiko-
wanie tzw. prawdopodobieństwa wystą-
pienia awarii niebezpiecznej jako miary 
niezawodności systemu ochronnego.

Awarie
Uwzględniając całość okresu eksploatacji, 
żaden E/E/PES nie jest całkowicie bez-
awaryjny. Wystąpić mogą zawsze awarie 
systematyczne lub przypadkowe – należy 
również uwzględnić zużycie części. Kom-
ponenty eksploatacyjne nie są jednak 
przedmiotem SIL i muszą być wymieniane 
tak, aby zagwarantować, że awarie spowo-
dowane zużyciem nie wystąpią.

Awarie systematyczne
… to awarie projektowo-rozwojowe ist-
niejące już w chwili dostawy, charakte-
ryzujące się powtarzalnością (np. awarie 
oprogramowania, niewłaściwe wartości 
klasyfikacji lub praca komponentów elek-
tronicznych poza specyfikacjami). Awarie 
systematyczne, zaś w szczególności awa-
rie oprogramowania, można zminimalizo-
wać przez zastosowanie środków orga-
nizacyjnych oraz bezpieczne procedury 
projektowo-rozwojowe.

Awarie przypadkowe
… są nieuniknionymi właściwościami 
charakterystycznymi komponentów. Nie 
istnieją w chwili dostawy, lecz wystąpić 
mogą w dowolnej chwili podczas pracy. 
Awarie przypadkowe określane są tzw. 

Ocena ryzyka.
Proces uważany jest za bezpieczny jeśli ryzyko rze-
czywiste spada poniżej poziomu ryzyka akceptowal-
nego przez zastosowanie środków redukcji ryzyka. 
Pozostaje jednak zawsze ryzyko resztkowe. Jeśli 
redukcja ryzyka przebiega z użyciem środków tech-
nicznych, terminem w centrum zainteresowana jest 
bezpieczeństwo funkcjonalne.

Ryzyko

Niebezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Ryzyko bez 
redukcji ryzyka

akceptowalne 
ryzyko

ryzyko 
resztkowe
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stałym wskaźnikiem awaryjności λ mówią-
cym, że podczas równoważnych interwa-
łów czasowych awarii ulegnie taki sam 
udział procentowy komponentów. Pro-
ducent określa lub prognozuje wskaźnik 
awaryjności na drodze specjalnych testów 
wytrzymałości dużej liczby komponentów 
albo określa lub prognozuje czas, przy 
którym awarii ulegnie 63 procent kompo-
nentów. Wartość odwrotna uzyskanego 
czasu, tzw. MTTF + λ to wartość czysto 
statystyczna, umożliwiająca projektantom 
obliczenie prawdopodobieństwa wystą-
pienia awarii.

Prawdopodobieństwo awarii
Dzięki statystyce przewidzieć można jesz-
cze więcej: jeśli, np. po 12 miesiącach 
eksploatacji, awarii uległo 340 z 1000 rów-
noważnych urządzeń, przewidzieć można 
prawdopodobieństwo awarii na poziomie 
34% dla pojedynczego urządzenia.
Prawdopodobieństwo awarii rośnie w 
sposób ciągły wraz z okresem eksploata-
cji i w momencie MTTF dla danego urzą-
dzenia jego prawdopodobieństwo wynosi 
63 procent.
Oczywiście przenieść to można także 
na funkcję bezpieczeństwa: dla systemu, 
który ma w wypadku zagrożenia wykonać 
funkcję bezpieczeństwa, prawdopodo-
bieństwo niewykonania tej funkcji wyno-
si zero w chwili przeprowadzenia testu 
działania (czas = 0), zaś urządzenie jest 
absolutnie niezawodne. Prawdopodo-

a brak specjalnych wymagań bezpieczeństwa
b pojedynczy system bezpieczeństwa jest 

niewystarczający

Graf ryzyka wg IEC 61508 / 61511.
Przyjmując, że w wypadku zdarzenia niepożą-
danego - oraz ponieważ w strefie zagrożenia 
(F2) narażone są często osoby - konsekwencją 
może być zgon jednej osoby (C2), zaś unik-
nięcie zdarzenia niebezpiecznego jest możliwe 
jedynie w pewnych ustalonych warunkach (P1) 
i prawdopodobieństwo zdarzenia niepożąda-
nego jest stosunkowo wysokie (W3), pozio-
mem nienaruszalności bezpieczeństwa systemu 
ochronnego powinno być przynajmniej SIL2.

Konsekwencja (C)
C1    obrażenia lub szkody lekkie
C2    poważne i trwałe obrażenia jednej lub więcej    
 osób; zgon jednej osoby; tymczasowe poważ- 
 ne szkody
C3  zgon kilku osób, poważne lub trwałe szkody  
 dla środowiska
C4  zgon wielu osób

Częstotliwość i czas narażenia w strefie 
zagrożenia (F)
F1  rzadkie do częstszych
F2  częste do ciągłych

Możliwość uniknięcia zdarzenia 
niebezpiecznego (P)
P1  możliwe w pewnych warunkach
P2  prawie niemożliwe

Prawdopodobieństwo zdarzenia 
niepożądanego (W)
W1  bardzo małe
W2  małe
W3  stosunkowo wysokie

Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii F(t)
100 %

czas działania t

63 %
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Prawdopodobieństwo niewypełnienia funkcji 

bezpieczeństwa, gdy wymagane
100 %

0 %

 Tp  Tp  Tp  Tp  Tp  Tp czas działania t

PFDavg

Prawdopodobieństwa usterki.
Prawdopodobieństwa wystąpienia 
awarii jednego komponentu lub urzą-
dzenia o współczynniku awaryjności 
λ wzrasta w trybie ciągłym podczas 
okresu eksploatacji. W momencie 
MTTF, prawdopodobieństwo wystą-
pienia awarii wynosi 63%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
awarii przy żądaniu usług funkcji bez-
pieczeństwa i tym samym jej niewyko-
nanie także wzrasta w trybie ciągłym. 
Jeśli jednak dzięki regularnym testom 
kontrolnym z powodzeniem udowod-
niono wypełnienie funkcji bezpieczeń-
stwa, w momencie testu prawdopodo-
bieństwo prawidłowego zadziałania 
systemu wynosi 100%, co oznacza, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
awarii zostało wyzerowane przy każ-
dym udanym teście kontrolnym (nie-
bieska krzywa zygzakująca).

bieństwo awarii wzrasta w sposób ciągły 
i wraz z nim prawdopodobieństwo, że 
nie zostanie wykonana funkcja bezpie-
czeństwa. Jednak po ponownym, zakoń-
czonym powodzeniem, przetestowaniu 
funkcji bezpieczeństwa, np. po remoncie, 
prawdopodobieństwo awarii jest ponow-
nie zerowe. Oznacza to, że możliwe jest 
wyzerowanie prawdopodobieństwa awarii 
w regularnych interwałach ponieważ w 
chwili udanego testu kontrolnego funkcji 
bezpieczeństwa system będzie w 100% 
niezawodny!
Wartość średnią uzyskanej zygzakującej 
krzywej można wyrazić w postaci liczbo-
wej: iloczynem połowy interwału testu kon-
trolnego TP i współczynnika awaryjności λ 
jest średnie prawdopodobieństwo wystą-
pienia awarii przy żądaniu usługi (PFD):
PFDavg = 0.5•λ•TP 
Wartość dotyczy “żądania usługi” dlatego, 
że choć system bezpieczeństwa znajdu-
je się w nieprzerwanym użyciu, żądanie 
wykonania funkcji bezpieczeństwa jest 
rzadkie, powiedzmy - rzadsze niż raz na 
rok. Ten typ pracy nazywamy “trybem 
niskich wymagań” lub “trybem niskiego 
żądania” i jest on typowy dla systemów 
bezpieczeństwa w procesach przemy-
słowych. Jeśli oczekiwane jest częstsze 
żądanie usługi, projektanci zakładu powin-
ni rozważyć implementację dalszych sys-
temów ochronnych w celu redukcji ryzy-
ka lub zmniejszenie stwarzanego przez 
procesy zagrożenia innymi środkami.

 W3 W2  W1

 a – –

 SIL 1  a  –

 SIL 1  SIL 1  a

 SIL 2  SIL 1  SIL 1

 SIL 3  SIL 2  SIL 1

 SIL 3  SIL 3  SIL 2

 SIL 4  SIL 3  SIL 3

 b  SIL 4  SIL 3
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Awarie są dozwolone …
… jeśli system bezpieczeństwa zapewnia stan bezpieczny.

Funkcja bezpieczeństwa
Funkcją bezpieczeństwa lub funkcją auto-
matyki zabezpieczeniowej (SIF) systemu 
detekcji gazów jest wyzwalanie alarmu 
gazowego, gdy stężenia gazów przekracza-
ją progi alarmowe. Jeśli wyzwolenie alarmu 
gazowego nie jest możliwe – w wyniku 
awarii – system musi przejść w stan bez-
pieczny. Stan bezpieczny systemu detekcji 
gazów definiowany jest jako działanie rów-
noważne z alarmem gazowym. Aktywowane 
są przynajmniej takie same środki, jak przy 
alarmie gazowym i jest dodatkowo genero-
wany sygnał usterki, np. w celu zapewnie-
nia niezwłocznego przeprowadzenia kon-
serwacji i naprawy.

Jednak, aby w ogóle osiągnąć stan bez-
pieczny, usterki muszą być niezawodnie 
wykrywalne. Dlatego właśnie analiza uste-
rek (FMEDA - analiza przyczyn, skutków i 
diagnostyki usterki) dotycząca skutków roz-
różnia pomiędzy usterkami wykrywalnymi i 
niewykrywalnym, jak również bezpiecznymi 
i niebezpiecznymi.

Awarie powiązane z bezpieczeństwem
Z pewnością nie ma problemu z awaria-
mi typu λSD, które sygnalizują się same 

i co więcej, nie są wcale niebezpieczne 
ponieważ funkcja bezpieczeństwa może 
zostać wykonana nawet, gdy wystąpi taki 
typ usterki. Ponieważ system może zawsze 
osiągnąć stan bezpieczny o ile usterka jest 
wykrywalna, tolerować można wszelkie 
wykrywalne usterki (λSD i λDD), niezależ-
ne od faktu czy posiadają wpływ na wyko-
nanie funkcji bezpieczeństwa, czy też nie.
Awarie niebezpieczne (λDU), których nie 
można ujawnić żadnymi środkami diagno-
stycznymi mogą unieważnić całą koncep-
cję systemu zabezpieczeniowego. Wystą-
pić one mogą w dowolnej chwili, zaś ich 
odkrycie możliwe jest jedynie przez regu-
larne inspekcje i testy kontrolne. Przepro-
wadzanie okresowych testów kontrolnych 
jest jedyną metodą odkrycia awarii, któ-
rych nie można ujawnić diagnostyką na 
wczesnym etapie umożliwiającym uniknię-

cie poważnych konsekwencji z wystarcza-
jąco wysokim prawdopodobieństwem.

Awarie typu DU
W uśrednieniu statystycznym awarie 
typu DU występują w połowie interwału 
pomiędzy dwoma testami (interwał testu 
kontrolnego):
PFDavg = 0.5•λDU•TP

Interwał testów kontrolnych TP ozna-
cza test okresowy funkcji bezpieczeń-
stwa przeprowadzany przez klienta. Poza 
PFDavg, który nie może przekroczyć pew-
nych wartości dla danego poziomu SIL, 
podczas projektowania systemów istot-
nych dla bezpieczeństwa z wymaganiami 
SIL należy także uwzględnić współczynnik 
udziału awarii bezpiecznych SFF stano-
wiący miarę udziału błędów tolerowanych.

≥ 0,01 … < 0,1 11 … 100 

≥ 0,001 … < 0,01 101 … 1000 

≥ 0,0001 … < 0,001 

≥ 0,00001 … < 0,0001 

1001 … 10000 

10 001 … 100 000 

1

2

3

4

system lub podsystem 
ulega awarii raz na

… żądań usługiPFDavg SIL

PFDavg niezbędne do osiągnięcia danego SIL.
Aby osiągnąć SIL 2, wartość PFDavg musi wynosić 
mniej niż 0,01, co oznacza, że w uśrednieniu staty-
stycznym system może ulec awarii jeden raz przy 
więcej niż 100 żądaniach usługi. Dla trybu niskich 
wymagań (maks. jedno żądanie usługi na rok) 
odpowiada to “jednej awarii systemu na 100 lat”. 

Udział błędów bezpiecznych SFF.
SFF odzwierciedla stosunek udziału bezpiecznych i 
tolerowanych awarii w całkowitej liczbie awarii. 
Dopełnienie 1 - SFF sygnalizuje udział niebezpiecz-
nych awarii niewykrytych i powinien być tak niski, 
jak możliwe.

stan bezpieczny

 awaria bezpieczna (S)

stan niebezpieczny   czas

stan bezpieczny

 wykryta awaria niebezpieczna (DD)

stan niebezpieczny   czas

stan bezpieczny

 niewykryta awaria niebezpieczna (DU)

stan niebezpieczny   czas

występuje awaria lecz system pozostaje 
w stanie bezpiecznym

wykrycie awarii

awaria usunięta przez 
natychmiastową naprawęM

TT
R

*

awaria występuje bez zauważenia wykrycie awarii

M
TT

R
*

Niebezpieczeństwo
system pozostaje w stanie niebezpiecznym

awaria wykryta i naprawiona 
podczas testu kontrolnego

Bezpieczeństwo

Interwał testu kontrolnego Tp

*MTTR = średni czas do naprawy (zwykle 8h), tj. średni czas pomiędzy wystąpieniem usterki i jej naprawą

Należy uwzględniać cztery typy awarii

  bezpieczna wykrywalna zadania SIF mogą być zawsze wykonane
  bezpieczna i wykrywalna awaria

  bezpieczna niewykrywalna  zadania SIF mogą być zawsze wykonane
  bezpieczna lecz niewykrywalna awaria

  niebezpieczna wykrywalna  zadania SIF nie mogą być wykonane lecz 
  niebezpieczna lecz wykrywalna awaria  system przejdzie szybko w stan bezpieczny 

  niebezpieczna niewykrywalna  awaria występuje niezauważalnie 
  awaria niebezpieczna, która może zostać   i w wypadku żądania usługi system nie 
  ujawniona wyłącznie przez test kontrolny  może wykonać zadania SIF  

   (SIF = funkcja automatyki zabezpieczeniowej)

              λSD+λSU+ λDDSFF = 
          λSD+λSU+ λDD+ λDU

λSD

λSU

λDD

λDU
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Należy uwzględniać cztery typy awarii

  bezpieczna wykrywalna zadania SIF mogą być zawsze wykonane
  bezpieczna i wykrywalna awaria

  bezpieczna niewykrywalna  zadania SIF mogą być zawsze wykonane
  bezpieczna lecz niewykrywalna awaria

  niebezpieczna wykrywalna  zadania SIF nie mogą być wykonane lecz 
  niebezpieczna lecz wykrywalna awaria  system przejdzie szybko w stan bezpieczny 

  niebezpieczna niewykrywalna  awaria występuje niezauważalnie 
  awaria niebezpieczna, która może zostać   i w wypadku żądania usługi system nie 
  ujawniona wyłącznie przez test kontrolny  może wykonać zadania SIF  

   (SIF = funkcja automatyki zabezpieczeniowej)

Każdy łańcuch bezpieczeństwa składa się z przynajmniej 
trzech systemów, które wykrywają, reagują i zapobiegają.

Podsystemy
Systemy istotne dla bezpieczeństwa lub 

systemy automatyki zabezpieczeniowej (SIS) 

składają się z

– czujników (przetworników) umożliwiających 

detekcję potencjalnego zagrożenia i 

generujących stosowny sygnał elektryczny

– sterowników logicznych wykrywających 

sygnał elektryczny przekraczający daną 

wartość progową

– siłowników wykonujących funkcję 

bezpieczeństwa.

W najprostszym przypadku SIS to pojedynczy 

kanał lub system liniowy, np. system detekcji 

gazów składający się z detektora, centralnej jed-

nostki sterującej oraz przekaźnika. W zależności 

od typu podsystemu (złożony lub prosty), pod-

system musi posiadać pewny minimalny SFF. 

Jeśli brak złożonych lub programowalnych kom-

ponentów elektronicznych, podsystem uważany 

jest zwykle za prosty lub system typu A.

HFT (tolerancję błędu sprzętowego) można 

zwiększyć za pomocą architektury systemu. 

Przy nadmiarowym użyciu dwóch elementów 

pomiarowych, jeden z nich może ulec awarii bez 

wpływu na wykonanie funkcji bezpieczeństwa. 

Ponieważ jedna awaria nie posiada wpływu na 

bezpieczeństwo, przy redundancji lub systemie 

głosowania 2 z 3 (tzw. “2oo3”) HFT wyniesie 

1. Przy potrójnej redundancji (1 z 3, tj. “1oo3”) 

uzyskuje się HFT o wartości nawet 2.

Funkcja bezpieczeństwa zostanie wykonana 

nawet, jeśli awarii ulegną dwa elementy pomia-

rowe. Podczas projektowania nadmiarowości, 

należy uwzględnić awarie wpływające nieko-

rzystnie na nadmiarowość jeśli oba sensory 

znajdą się pod wpływem wspólnego czynnika 

przyczynowego. Awarie spowodowane wspól-

ną przyczyną (CCF) szacowane są zwykle jako 

udział np. β = 1, 2, 5 lub 10% awarii typu DU.

Nadmiarowość prawdziwą bez awarii spowo-

dowanych przyczynami wspólnymi osiągnąć 

można jedynie przez różnorodność, tj. użycie 

różnych produktów - nawet różnych producen-

tów, jeśli możliwe.

System jednokanałowy (HFT = 0)

Należy ocenić każdy podsystem w zakresie 

parametrów istotnych dla bezpieczeństwa za 

pomocą analizy usterek FMEDA, zaś przy łącze-

niu trzech podsystemów w cały system, należy 

zsumować poszczególne wartości PFDavg w 

celu uzyskania PFDsys danego systemu:

PFDsys = PFDSE + PFDLS + PFDFE

gdzie poszczególne wartości PFD są iloczyna-

mi połowy interwału testu kontrolnego i współ-

czynnika awaryjności dla awarii DU. Przykład: 

aby uzyskać SIL 2 niezbędne jest PFDsys < 0,01 

oraz (ponieważ HFT wynosi 0) poszczególne 

SFF dla podsystemów złożonych muszą być 

wyższe niż 90 lub wyższe niż 60% dla podsys-

temów prostych.

SFF (udział awarii 
bezpiecznych)

< 60 % 

60 … < 90 % 

90 … < 99 % 

≥ 99 %

HFT dla podsystemów 
prostych (typ A)
 0  1  2 

 SIL 1  SIL 2  SIL 3

 SIL 2  SIL 3  SIL 4

 SIL 3  SIL 4  SIL 4

 SIL 3  SIL 4  SIL 4

SFF (udział awarii 
bezpiecznych)

< 60 % 

60 … < 90 % 

90 … < 99 % 

≥ 99 %

HFT dla podsystemów 
złożonych (typ B)
 0  1  2 

    –  SIL 1  SIL 2

 SIL 1  SIL2  SIL 3

 SIL 2  SIL 3  SIL 4

 SIL 3  SIL 4  SIL 4

HFT = 0  Architektura jednokanałowa  
 “1oo1” 
Funkcja bezpieczeństwa wykonywana tylko 
w przypadku braku awarii.

HFT = 1  Redundancja podwójna “1oo2”  
 (1 z 2)
 lub system głosowania 2 z 3  
 “2oo3”
Funkcja bezpieczeństwa może nadal zostać 
wykonana nawet w przypadku jednej awarii 
elementów pomiarowych lub elementów 
logicznych.

HFT = 2  Redundancja potrójna “1oo3” 
Funkcja bezpieczeństwa można nadal zostać 
wykonana nawet w przypadku dwóch awarii 
elementów pomiarowych lub elementów 
logicznych (realizowanie stanu usterki).

SE  element pomiarowy, przetwornik  
 do detekcji stanów niebezpiecnych  
 (np. sensory, detektory,  
 przetworniki pomiarowe)
LS element logiczny, sterownik  
 programowalny lub prosty do  
 reagowania na stan niebezpieczny,  
 np. aktywacji środków zaradczych  
 (sterowniki PLC, systemy  
 skomputeryzowane, konwertery  
 sygnałów, centralne systemy  
 sterujące systemów detekcji  
 gazów)
FE element wykonawczy, sprzęt  
 bezpośrednio zapobiegający  
 stanom niebezpiecznym (w  
 systemach detekcji gazów: zawory  
 elektromagnetyczne, wentylatory  
 elektryczne, przekaźniki  
 wyłączające, zraszacze i systemy  
 gaśnicze).

    SE     LS     FE 

    FE 

    LS     SE 

    SE     LS

    SE     LS

    SE     LS     FE 

    SE     LS 

Różne rodzaje architektur systemowych i ich HFT.

Podsystemy proste (typ A).
Są to np. przekaźniki, proste czujniki, 
urządzenia z układami analogowymi 
i do pewnego poziomu także cyfrowymi.

Podsystemy złożone (typ B)
Są to np. programowe sterownik PLC, 
urządzenia sterowane mikroprocesorowo, 
układy ASIC, etc.



SIL dla systemu detekcji gazu 
Przykład łańcucha bezpieczeństwa.
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Redundancja podwójna (HFT = 1)
Najpierw obliczyć należy wartości PFD 
zaprojektowanych nadmiarowo podsyste-
mów i wprowadzić jako PFDSE, PFDLS lub 
PFDFE do wzoru
PFDsys = PFDSE + PFDLS + PFDFE.

Ponieważ HFT = 1, aby osiągnąć SIL 2 war-
tość SFF zaprojektowanych nadmiarowo 
podsystemów może wynosić odpowiednio 
mniej niż 90 lub 60%. Dla nieróżnorodnych 
systemów nadmiarowych należy zawsze 
uwzględniać awarie spowodowane wspól-
ną przyczyną, np. jako 5%, co oznacza, 
że β = 0,05.

Podsystem nadmiarowy
Obliczanie wartości PFD przy użyciu 
podobnych produktów (np. detektorów 
gazu) w celu osiągnięcia redundancji:
 

 1
  

PFDavg =    . (λDU . TP)2 + β . TP
 

 3

Gdy używane są jednak różne produkty (ze 
współczynnikami awaryjności λDU1 oraz 
λDU2), osiągana jest redundancja zróżni-
cowana i ominąć można awarie spowodo-
wane wspólną przyczyną β:

 
 1

  
PFDavg =    . λDU1 . λDU2 . TP

2

 
 3

Zgodność z SIL
Wraz z deklaracją zgodności z SIL, pro-
ducent podsystemów publikuje istotne 
dane niezbędne do zaprojektowania 
łańcucha bezpieczeństwa za pomocą 
podsystemów.

Podawane są ponadto wskazówki sygnali-
zujące warunki uzyskania danego poziomu 
integralności bezpieczeństwa, jak również 
czynności konserwacyjne, które należy 
wykonywać (szczególnie jeśli stosowane 
są części ulegające zużyciu) oraz sposób 
testowania funkcji bezpieczeństwa pod-
czas procedury testów kontrolnych.

SE – element pomiarowy.
Detektor gazu wykrywa potencjalnie 
niebezpieczny stan. 

Polytron 7000 
z czujnikiem
Typ B
PFDSE = 1.56E-03
TP = 8760 h
λDU = 3.57E-07 h-1

SFF = 90 %

LS – element logiczny.
Sterownik reaguje na potencjalnie 
niebezpieczny stan i aktywuje 
środki zaradcze. 

Moduł REGARD 4-20mA
z kartą REGARD Master
Typ B
PFDLS = 2.23E-04
TP = 8760 h
λDU = 5.10E-08 h-1

SFF = 94 %

FE – element wykonawczy.
Włączony zawór elektromagnetyczny 
zapobiega stanowi niebezpiecznemu 
przez zamknięcie instalacji gazowej. 

Zawór elektromagnetyczny
(otwarty jeśli wzbudzony)
Typ A
PFDFE = 5.20E-03
TP = 8760 h
λDU = 1.20E-06 h-1

SFF = 68 %

Przykład systemu detekcji gazów o architekturze jednokanałowej, a zatem HFT = 0
Ponieważ poszczególne SFF dla typu B ≥ 90% i dla typu A ≥ 60%, zaś suma trzech PFD obliczona jako PFDsys = 1.56E-03 + 
2.23E-04 + 5.2E-03 = 6.98E-03 wynosi mniej niż 0,01, uzyskujemy system automatyki zabezpieczeniowej sklasyfikowany jako 
SIL2 pod warunkiem użycia zgodnego ze wskazówkami bezpieczeństwa producenta i przeprowadzania testów kontrolnych 
raz na rok (co 8760 godzin).
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SIL nie jest właściwością produktu, lecz stale 
utrzymywanym procesem - cyklem życia systemu.

PRZETWORNIKI POMIAROWE DRÄGER DO UŻYCIA W SYSTEMACH SIL2 WRAZ Z PARAMETRAMI SIL

Przetwornik pomiarowy   Zasada pomiarowa  SFF  λDU  PFDSE
   przy HFT = 0   dla TP = 1 rok

Dräger Polytron IR Typ 334  Podczerwona, detekcja gazów i par łatwopalnych  96 %  3.00E-08 h-1  1.28E-04

Dräger Polytron 7000  Elektrochemiczna, gazy toksyczne i tlen  90 %  3.57E-07 h-1  1.56E-03

Dräger Polytron Pulsar  Podczerwona, typu Open-Path, detekcja gazów i par łatwopalnych  92 %  1.09E-07 h-1  4.77E-04

Dräger PIR 7000  Podczerwona, detekcja gazów i par łatwopalnych  94 %  4.70E-08 h-1  2.04E-04

Dräger PIR 7200  Podczerwona, detekcja dwutlenku węgla  94 %  4.70E-08 h-1  2.04E-04

Cykl życia SIS
SIS są zwykle planowane, projektowane, 
instalowane i oddawane do użycia przez 
doświadczonych inżynierów systemowych. 
Sam proces wymaga wysokiego stopnia 
staranności, obszernej dokumentacji oraz 
weryfikacji.

Serwisowanie SIS podczas użycia prze-
biegać musi zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta, zaś stan samego systemu przy-
wracać należy do możliwie zbliżonego do 
stanu nowego, jeśli wymagane. Okreso-

wy test kontrolny funkcji bezpieczeństwa 
należy przeprowadzać w obowiązkowych 
interwałach TP i wdrożyć środki orga-
nizacyjne gwarantujące pilną naprawę 
oraz dostawę części zamiennych w razie 
konieczności.

Integralność bezpieczeństwa od 
firmy Dräger
Dräger jest producentem podsystemów, 
takich jak sensory, przetworniki pomiaro-
we i sterowniki centralne, zaś inżynierowie 
firmy Dräger mogą ponadto zaprojekto-

wać kompletne systemy bezpieczeństwa 
do detekcji gazów, włącznie z dokumen-
tacją techniczną i dokumentacją SIL, jak 
również przeprowadzać ich instalację, roz-
ruch i konserwację.

Nasi inżynierowie służą kompetentnymi 
poradami w zakresie implementacji niena-
ruszalności bezpieczeństwa w koncepcji 
bezpieczeństwa systemu.

Prace projektowo-rozwojowe nad sprzętem i 
oprogramowaniem przetwornika Dräger PIR 
7000 w zakresie funkcji i możliwości SIL2 wg 
EN/IEC 61508 przeprowadzono pod nadzo-
rem i dopuszczono przez Niemiecki TÜV.S
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 

Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


