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  TAM 1.1 -מושב בקרה תעשייתית מתקדמת 
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 נושאי המצגת

מוטיבציה 

תקנים 

הגדרת רמת אמינות של הפונקציה 

 ('וכו, תוכנה, סייבר)מודרניזציה של התקנים 

סיכום 
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היסטוריה -מוטיבציה    
 שהובילו לשיפור תקני הבטיחות תקלות 

1968 Pernis oil refinery, Netherlands 2 פצועים 85, הרוגים 

1974 Flixborough, United Kingdom 28 פצועים36, הרוגים 

1976 Seveso, Italy 700 פצועים 

1984 Bhopal, India 2259 פצועים 100000, הרוגים 

1998 Piper alpha, North sea 165 פצועים 61 ,הרוגים 
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 מוטיבציה

בתעשייה שונים תהליכים סוגי עבור לבטיחות שונים בתקנים שימוש בוצע בעבר. 

 מניתוח .דעתם את להביע הבטיחות אנשי של היכולת את הגבילו אלו תקנים

 .תהליך כל ללוות שיכול כללי בתקן הצורך עלה התקלות

התקן פורסם 1996 -ב ANSI/ISA S84.01-1996 מבוסס תקן היווה אשר 

 .(תהליכית לבטיחות כללי תקן) התהליך בסוג תלות ללא מערכת של חיים מחזור

תהליכיים סיכונים / נזק פוטנציאל בעלי למתקנים תוכנה בפיתוח האתגר. 
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 מוטיבציה

הגדרת מפרטי 

 הדרישות

43% 

 תכנון ויישום

15% 

 התקנה והרצה

6% 

 תפעול והחזקה

15% 

שינויים לאחר 

 הרצה

21% 

"Health and safety executive” 
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 תקינה בנושא

IEC 61508 -  מערכות של ותחזוקה פריסה ,תכנון ,ליישום שיטות 

 safety-related systems -ב אוטומטיות הגנה

IEC 61511 - מערכות בהנדסת עבודה שיטות הקובע טכני תקן 

 במכשור שימוש באמצעות תעשייתי תהליך של בטיחות המבטיחות

ANSI/ISA 84.01 - לתעשיות בטיחות מכשור מערכות של יישום  

 התהליכיות

IEC 61131 – מתוכנתים בקרים עבור תקן 
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 שכבות ההגנה לעומק
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 הגדרת רמת אמינות הפונקציה
 C  - תוצאה

C1 קלה פציעה 

C2 אחד אדם של מוות או חמורה פציעה 

C3 אנשים מספר של מוות 

C4 אנשים של רב מספר של מוות. 

 F – במקום אנשים המצאות תידרות

F1 רחוקות לעיתים 

F2 קבוע באופן ,שכיחה 

 P – מהתקלה מילוט אפשרות

P1 מסויימים תנאים תחת אפשרי 

P2 אפשרי בלתי כמעט 

 W – להתרחשות הסתברים

W1 גבוהה 

W2 בינונית 

W3 גבוהה 
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 הגדרת רמת אמינות הפונקציה
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 מחזור חיים של פרויקט
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 BHOPAL -התאונה ב

https://www.bhopal.org/ 
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 נושאי המצגת

 (כלומר כי היו תקלות אז יש תקנים –פה  –תכלול גם את המבוא )מוטיבציה 

תקנים 

הגדרת רמת אמינות של הפונקציה 

 מודרניזציה של התקנים 

סיכום 
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 חידושים בתקינה

 ריבוי פרוטוקולי תקשורות, טכנולוגיות חדשות)בטכנולוגיה הקידמה ,

מביאה עימה מצד אחד לא מעט ( כמות המידע ועוד, מהירות העברת המידע

 (.למשל סייבר)חידושים ומצד שני פוטנציאל לאופני כשל חדשים 

 דרך ההתמודדות עם הנושאאת התקינה בנושא שינתה 

 (Guidance to Requirements)הנחיות לדרישות   (Requirements)דרישות 

דוגמאות המבוססות על אורך החיים המלא של הפונקציה. 

 סדורהשיטת ניהול שינויים. 
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 חידושים בתקינה

 דרישות מפורטות בכדי להקל על ניהול הפונקציה –פונקציות בטיחות. 

ניהול סיכונים. 

 דרישות מורחבות עבורBPCS כשכבת הגנה. 

 דרישות הטולירנטיות לתקלה בחומרה עודכנו בכדי להבין את האופציות

 .העומדות בפני המשתמש

 

(גמישות בהגדרת הפונקציה)... 
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 IEC-61511 (2016)דוגמאות מתקן 
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61511-2016דוגמאות מתקן   
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61511-2016דוגמאות מתקן   
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 סיכום

השלבים בהגדרת פונקציית בטיחות. 

הדרך לקביעת רמת הבטיחות הנדרשת של הפונקציה. 

כמענה לטכנולוגיות בוצעו לא מעט שינויים בדרך בה התקינה בנושא כתובה. 

השינויים כוללים  : 

הנחיות לדרישות במקום דרישות. 

טכנולוגיה 

דוגמאות. 

סייבר 

ועוד 
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 ?שאלות 


