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Bezpieczeństwo funkcjonalne a dyrektywy UE



Skala czasowa działań objętych dyrektywami Nowego 
Podejścia i działań w ramach bezpieczeństwa 

funkcjonalnego 



Oszacowanie liczby norm zharmonizowanych, które mogą
obejmować tematykę bezpieczeństwa funkcjonalnego

Liczba norm opisujących urządzenia, które mogą zawierać układy bezpieczeństwa 
funkcjonalnego
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Normy zharmonizowane związane bezpośrednio 
z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Numer i tytuł normy zharmonizowanej Norma zharmonizowana z dyrektywą 
PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Cz. 1: 
Dźwigi elektryczne 

95/16/WE  Dźwigi 

PN-EN 81-2:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Cz. 2: 
Dźwigi hydrauliczne 

95/16/WE  Dźwigi 

PN-EN 15233:2007  Metodologia oceny bezpieczeństwa 
funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer 
potencjalnie wybuchowych 

94/9/WE   ATEX 

PN-EN 62061:2008  Bezpieczeństwo maszyn - 
Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, 
elektronicznych i elektronicznych programowalnych 
systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem 

98/37/WE  MD 

PN-EN ISO 13849-1:2008  Bezpieczeństwo maszyn - 
Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem - Cz. 1: Ogólne zasady projektowania 

98/37/WE   MD 

PN-EN ISO 13849-2:2008  Bezpieczeństwo maszyn - 
Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem - Cz. 2: Walidacja 

98/37/WE   MD 

PN-EN 50128:2002(U)  Zastosowania kolejowe. 
Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania. Programy 
dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia    

96/48/WE  HSR 

PN-EN 50129:2007  Zastosowania kolejowe. Systemy 
łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem. 
Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z 
bezpieczeństwem    

96/48/WE  HSR 

 



Wybrane normy zharmonizowane

• Zeszyty A1 do norm dźwigowych PN-EN 81-1/2
- przyporządkowują każdemu układowi nadzorującemu (w technice 

E/E/PE) poziom SIL, który układ musi spełniać. Podają warunki jakie 
musi spełnić oprogramowanie.

• PN-EN 15233 – norma typu A, zharmonizowana z dyr. ATEX, 
- przedstawia procedury umożliwiające określenie prawdopodobień-
stwa uszkodzenia, dopuszcza stosowanie „proven in use”, zaleca 
metody FMEA, FMECA, FTA.

• PN-EN 62061 – norma zharmonizowana z dyr. maszynową, dotyczy 
zagrożeń w obrębie jednej maszyny (szerszy aspekt obejmuje PN-EN 
IEC 61511). Nie dotyczy nieelektrycznych rodzajów sterowania 
(pneumatycznych, hydraulicznych), nie ma zastosowania do układów 
na rzadkie przywołanie, uwzględnia EMC.



Wybrane normy zharmonizowane

• PN-EN ISO 13849-1, zharmonizowana z MD, dotyczy elementów 
systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Wprowadza 
pojęcie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL – performance 
level). Definiuje 5 kategorii związanych z zachowaniem się systemu w 
momencie defektu.  Znając kategorię (pokrycie diagnostyczne) + 
MTTF możemy określić poziom zapewnienia bezpieczeństwa.

• PN-EN 50128, PN-EN 50129 – normy zharmonizowane z dyrektywą
dotyczącą transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
PN-EN 50128 dotyczy głównie oprogramowania, wprowadza poziomy 
nienaruszalności SWSIL (SoftWare Safety Integrity Level) od 4 
(bardzo wysoka nienaruszalność) do 0, przy czym norma odnosi się do 
ISO/IEC 9126 a nie serii PN-EN 61508.
PN-EN 50129 – obejmuje cykl życia bezpieczeństwa, zarządzanie 
bezpieczeństwem, przedstawia analizę uszkodzeń opartą o metodę
FTA. Norma przyporządkowuje poziomy SIL współczynnikom 
tolerowanego zagrożenia (THR) na godzinę. Odwołuje się do 61508.



Zastosowania (dyr. dźwigowa)



Zastosowania (dyr. dźwigowa)



Zastosowania 
(dyrektywa transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości)

Kopenhaga - system metra 
- pociągi bez maszynisty. 

Zaakceptowany poziom 
ryzyka – prawdopodobień-
stwo śmiertelnego wypadku 
20 razy mniejsze od 
prawdopodobieństwa 
śmierci dziecka w wieku 5 -
15 lat w ciągu roku (dla tej 
grupy wiekowej ryzyko 
śmierci jest najmniejsze i 
wynosi 2 x 10-4 na osobę
na rok) - to jest 10-5. 



Zastosowania – przypisanie poziomów SIL

Realizowana funkcja Przypisany poziom 
nienaruszalności 

sterowanie ruchem pociągu 
- zapobieganie zderzeniom 
- kontrola prędkości 
- bezpieczna separacja wagonów 

SIL 4 

nadzór nad hamowaniem 
- dynamiczne hamowanie przez falownik 
- pełne hamowanie mechaniczne 

 
SIL 0 
SIL 4 

zarządzanie zamykaniem drzwi SIL 3 

sprawdzanie ryglowania drzwi SIL 3 

otwieranie awaryjne drzwi SIL 3 

detekcja awaryjnie otwartych drzwi SIL 1 

 



Zastosowania – dyrektywa ATEX


