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EUROOPA EESSÕNA

Se

Dokumendi (EN ISO 13849-2:2012) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 199 „Safety of
machinery“ koostöös tehnilise komiteega CEN/TC 114 „Safety of machinery“, mille sekretariaati haldab
DIN.

ed

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2013. a aprilliks ning sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2013. a aprilliks.
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ok

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN [ja/või
CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.
See dokument asendab standardit EN ISO 13849-2:2008.

en

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa standardikomiteele (CEN) andnud Euroopa
Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon ja see toetab EL-i direktiivi olulisi nõudeid.

to

Teave EL-i direktiivi kohta on esitatud teatmelisas ZA, mis on selle dokumendi lahutamatu osa.

VS
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CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu,
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia,
Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.
Jõustumisteade
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CEN on standardi ISO 13849-2:2012 teksti muutmata kujul üle võtnud standardina EN ISO 13849-2:2012.
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EESSÕNA

Se

ISO (International Organization for Standardization) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Tavaliselt tegelevad
rahvusvahelise standardi koostamisega ISO tehnilised komiteed. Kõigil rahvuslikel liikmesorganisatsioonidel, kes on mingi tehnilise komitee pädevusse kuuluvast valdkonnast huvitatud, on õigus
selle komitee tegevusest osa võtta. Selles töös osalevad käsikäes ISO-ga ka rahvusvahelised, riiklikud ja
valitsusvälised organisatsioonid. Kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes teeb ISO
tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC).

ed

ok

Rahvusvahelised standardid kavandatakse ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud reeglite kohaselt.

um

Tehniliste komiteede põhiülesanne on rahvusvaheliste standardite koostamine. Tehnilistes komiteedes
vastuvõetud
rahvusvahelised
standardikavandid
saadetakse
hääletamiseks
rahvuslikele
liikmesorganisatsioonidele. Avaldamine rahvusvahelise standardina nõuab, et hääletusel osalenud
rahvuslikest liikmesorganisatsioonidest kiidaks selle heaks vähemalt 75 %.

en

to

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. ISO ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

nE

Dokumendi (ISO 13849-2) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 199 „Safety of machinery“.

VS

Teine väljaanne tühistab ja asendab esimest väljaannet (ISO 13849-2:2003), mis on standardiga
ISO 13849-1:2006 kohandamiseks tehniliselt üle vaadatud. Lisaks sellele on uues lisas E toodud näide
rikkekäitumise ja diagnostikavahendite kinnitamiseks.

— Part 2: Validation.

oo

— Part 1: General principles for design;
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Standard ISO 13849 koosneb üldpealkirja „Safety of machinery — Safety-related parts of control
systems“ all järgmistest osadest:

lt l

Teatmelisad A kuni D on struktureeritud vastavalt tabelile 1.

Tabel 1 — ISO 13849 selle osa teatmelisade A kuni D struktuur

Tehnoloogia

Läbiproovitud
ohutuspõhimõtete
loetelu

Läbiproovitud
komponentide
loetelu

Rikete loendid
ja rikete
välistamised

A.3

A.4, A.5

Tabel(id)
Mehaaniline

A.1

A.2

Hüdrauliline

C.1

C.2

Pneumaatiline

D

Elektriline
(sealhulgas
elektroonika)

C

B.1

D.1

B.2

D.2

—

B.3 kuni B.18

D.3

D.4 kuni D.21

—

C.3 kuni C.12
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Lisa

Põhiliste
ohutuspõhimõtete
loetelu

5

EVS-EN ISO 13849-2:2012

SISSEJUHATUS

Ohutusstandardite struktuur masinate valdkonnas on järgmine:

Se

a) A-liigi standardid (põhilised standardid) annavad põhilised kontseptsioonid, kavandamise põhimõtted
ja üldised aspektid, mida võib rakendada kõikidel masinatel;

ed

b) B-liigi standardid (üldised ohutusstandardid) käsitlevad üht või mitut ohutusega seotud aspekti või üht
või mitut liiki ohutuskaitsevahendit, mida saab kasutada masinatel laiaulatuslikult:
— B1-liigi standardid on ohutuse teatud aspektide (näiteks ohutusvahemikud, pinnatemperatuur,
müra) kohta;
— B2-liigi standardid on ohutuskaitsevahendite (näiteks kahekäejuhtimisseadised, blokeerivad
seadised, rõhutundlikud seadised, kaitsepiirded) kohta;
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ok

en

c) C-liigi standardid (masinaohutuse standardid) käsitlevad teatud masinate või masinate grupi
üksikasjalikke ohutusnõudeid.
See dokument on standardi ISO 12100 kohaselt B-liigi standard.

to

Selle dokumendi nõudeid võib täiendada või muuta C-liigi standardiga.

nE

Masinate korral, mis kuuluvad C-liigi standardi käsitlusalasse ning mis on kavandatud ja ehitatud vastavalt
selle standardi nõuetele, on selle C-liigi standardi nõuded ülimuslikud.
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VS

ISO 13849 see osa täpsustab juhtimissüsteemides ohutusega seotud osade ohutusfunktsioonide,
kategooriate ja toimivustasemete valideerimisprotsessi. See tunnistab, et juhtimissüsteemides ohutusega
seotud osi on võimalik saavutada kombineeritud analüüside (vt peatükki 5) ja katsetega (vt peatükki 6)
ning täpsustab konkreetsed tingimused, milles valideerimine peab toimuma.

lt l

oo

Enamik standardi ISO 13849 selles osas sätestatud protseduure ja tingimusi põhineb eeldusel, et
toimivustaseme (PL) hindamiseks kasutatakse lihtsustatud protseduuri, mis on kirjeldatud standardi
ISO 13849-1:2006 jaotises 4.5.4. Standardi ISO 13849 see osa ei anna juhiseid olukordade kohta, kus PL-i
hindamiseks kasutatakse muid protseduure (nt Markovi mudel), mille korral mõned selle sätted ei kehti ja
lisanõuded võivad olla vajalikud.
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ISO 13849-1 annab üldpõhimõtted juhtimissüsteemides ohutusega seotud osade kavandamiseks
(vt ISO 12100), sõltumata kasutatava tehnoloogia liigist (elektriline, hüdrauliline, pneumaatiline,
mehaaniline jne). See hõlmab mõnede tüüpiliste ohutusfunktsioonide kirjeldusi, nende nõutavate
toimivustasemete kindlaksmääramist ning kategooriate ja toimivustasemete üldisi nõudeid.
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ISO 13849 selles osas on mõned valideerimise nõuded üldised, samal ajal kui teised on konkreetsed
kasutatava tehnoloogia liigi suhtes.
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1 KÄSITLUSALA

Se

ISO 13849 see osa täpsustab protseduurid ja tingimused, mida tuleb järgida standardi ISO 13849-1
kohaselt kavandatud juhtimissüsteemis ohutusega seotud osade (SRP/CS) abil
— kindlaksmääratud ohutusfunktsioonide,

ed

— saavutatud kategooria ja

— saavutatud toimivustaseme

ok

valideerimiseks analüüside ja katsetamise teel.

um

MÄRKUS
Programmeeritavate elektrooniliste süsteemide, sealhulgas sisseehitatud tarkvara, lisanõuded on
esitatud standardi ISO 13849-1:2006 jaotises 4.6 ja standardis IEC 61508.

2 NORMIVIITED

en

to

Allpool nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos
võimalike muudatustega.

nE

ISO 12100:2010. Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk
reduction

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED
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ISO 13849-1:2006. Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General
principles for design

4 VALIDEERIMISPROTSESS

lt l

4.1 Valideerimise põhimõtted

oo

Standardi rakendamisel kasutatakse standardites ISO 12100 ja ISO 13849-1 esitatud termineid ja
määratlusi.
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Valideerimisprotsessi eesmärk on tõendada, et SRP/CS-i kavandamine toetab masinate üldiseid
ohutusnõuete spetsifikatsioone.
Valideerimine peab näitama, et iga SRP/CS vastab ISO 13849-1 nõuetele ja eelkõige järgmisele:

a) selle osa poolt tagatud ohutusfunktsioonide nimetatud ohutusomadused, nagu ülesehituse
põhjenduses sätestatud;
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b) kindlaksmääratud toimivustaseme nõuded (vt ISO 13849-1:2006 jaotist 4.5):
1) kindlaksmääratud kategooria nõuded (vt ISO 13849-1:2006 jaotist 6.2);
2) süstemaatiliste tõrgete kontrollimise ja vältimise meetmed (vt ISO 13849-1:2006 lisa G);
3) kui see on asjakohane, tarkvara nõuded (vt ISO 13849-1:2006 jaotist 4.6);
4) suutlikkus täita ohutusfunktsiooni eeldatavates keskkonnatingimustes

c) operaatori liidese ergonoomiline kavandamine, nt nii, et operaator ei kipuks tegutsema ohtlikul viisil,
näiteks SRP/CS-i tühistamine (vt ISO 13849-1:2006 jaotist 4.8).

Valideerimise peavad läbi viima isikud, kes on SRP/CS-i kavandamisest sõltumatud.

MÄRKUS

Sõltumatu isik ei tähenda tingimata seda, et kolmanda isiku poolne katse oleks vajalik.
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