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Bezpieczeństwo elementem pościgu
Jak pracować z maszyną, by nikomu nie stała się krzywda? Ryzyko zranienia w kontak-
cie np. ze szlifierką istnieje niezmiennie, jednak stopień komplikacji tematu bezpie-
czeństwa wzrósł od czasu pojawienia się w fabrykach robotów – zwłaszcza, gdy od nie-
dawna część z nich zaczęła pracować niemal ramię w ramię z ludźmi, bez klatek bezpie-
czeństwa. O zasadach, jakich należy przestrzegać w tych relacjach, mówi przede wszyst-
kim unijna dyrektywa maszynowa, z którą m.in. zharmonizowano normy ISO 10218-1, 
ISO 10218-2 i ISO 13849-1. Z myślą zaś o robotach współpracujących Międzynaro-
dowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w lutym 2016 r. specyfikację 
techniczną ISO/TS 15066, zawierającą wytyczne, które definiują, w jaki sposób zapew-
nić bezpieczeństwo podczas projektowania i wdrażania aplikacji zrobotyzowanych. 

Właśnie kwestię wspólnej pracy ludzi i robotów uczyniliśmy głównym tematem naj-
nowszego dodatku „Bezpieczeństwo – ludzi, maszyn, procesów, danych”. Wychodzimy 
w ten sposób naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tymi zagadnieniami wśród osób 
decyzyjnych w rodzimych zakładach przemysłowych oraz pracujących tam inżynie-
rów. Wiedzą oni bowiem, że m.in. właśnie od poradzenia sobie z kwestiami związanymi 
z robotycznym współdziałaniem zależy w dużej mierze nasz, polski, pościg za czołówką 
światowego przemysłu. 

Podobną wagę ma bezpieczeństwo korzystania z nadchodzącego wielkimi krokami 
Internetu Rzeczy, o czym również piszemy w tym numerze specjalnym. Nie zapominamy 
oczywiście o innych sprawach związanych z produkcją, w jej bardziej tradycyjnym uję-
ciu – systemach alarmowych, funkcjach diagnostycznych, procedurach LOTO czy pracy 
na wysokości. Wszystkie razem wspierają efektywne, niskokosztowe działanie, stano-
wiące podstawę każdej nowoczesnej fabryki walczącej o sukces w warunkach wolnego, 
otwartego, globalnego rynku. 
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– Urządzenia współpracujące to nowość, 
która w najbliższych latach będzie napę-
dzać rozwój wielu biznesów. Technologia 
ta będzie stosowana w przypadku rozwią-
zań, których być może jeszcze nawet nie 
znamy – mówi Roberta Nelson Shea, spe-
cjalista techniczny ds. zgodności w fir-
mie Universal Robots. – Głównym założe-
niem zasad bezpieczeństwa w aplikacjach 
przemysłowych i nie tylko było trzymanie 
ludzi z dala od robotów. Jednakże z cza-
sem sytuacja ta uległa zmianie i jeśli robot 
wraz ze swoim narzędziem może mieć 
kontakt z operatorem bez ryzyka zranie-
nia, dlaczego nie pozwolić na ich bezpo-
średnią współpracę? 

Czynnik ludzki

– Zwykle w założeniach konstrukcyj-
nych systemów zautomatyzowanych nie 
uwzględniano bezpośredniego kontaktu 
ludzi i pracujących robotów. Jednakże 
wraz ze wzrostem mobilności tych ostat-
nich i rozwojem zdolności współpracy 
z ludźmi założenia te przestają być aktu-
alne – twierdzi Roland Menassa, lider 
GE Global Research Automation Cen-
ter. – Obecnie jestem w stanie umieścić 
w fabryce robota o ponadprzeciętnych 
zdolnościach manipulacyjnych blisko czło-
wieka. Robot i człowiek mogą pracować 
obok siebie. 

Działania ośrodka o nazwie The Glo-
bal Research Automation skupiają się na 

Tanya M. Anandan

↙  Manualny ruch robota współpracującego, 
mający na celu naukę określonego zadania, 
jest ważnym elementem współpracy czło-
wieka z robotem. Nie jest to jednak to samo, 
co ręczne naprowadzanie robota – jeden 
z czterech typów współpracy człowieka 
z maszyną.
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Badania przeprowadzone przez ABI Research pokazują, 
że do 2020 r. rynek robotów wspomagających będzie 
wart 1 mld dolarów, a liczba aplikacji, w których takie 
roboty zostaną zastosowane, wyniesie ponad 40 tys. Wraz 
z rozpowszechnieniem się technologii rośnie jednak troska 
o bezpieczeństwo pracy z robotami.

Współpraca 
robotów i ludzi
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4 podstawowych obszarach: roboty, ste-
rowanie, transport materiałów i integracja 
systemów śledzących przepływ danych 
w fabryce. Priorytetami dla GE są tech-
nologie IIoT (Przemysłowego Internetu 
Rzeczy) i automatyzacja, celem firmy jest 
bowiem optymalizacja przepływu materia-
łów, ludzi i procesów w obrębie organiza-
cji i jej globalnego łańcucha dostaw. 
– Produkujemy zarówno niewielkie serie 
bardzo dużych części przemysłowych, 
np. ważące kilka ton turbiny gazowe, jak 
i średnio- lub wielkoseryjne produkty, 
takie jak elementy oświetlenia i bezpiecz-
niki. W przypadku produktów wielkose-
ryjnych na linii produkcyjnej jednocze-
śnie znajduje się wiele numerów SKU (jed-
nostka magazynowa, numer identyfikacji) 
produktu. Nadal potrzebujemy robotów 
spawalniczych i ciężkich robotów do trud-
nych zadań – mówi Menassa. – Wciąż 
widzimy wielu ludzi pracujących na linii 
produkcyjnej. Dzieje się tak z powodu 
trudności związanych z materiałami 
podatnymi (elastycznymi, o zmiennym 
kształcie) i ich obsługą. Podczas wytwa-
rzania elementów oświetlenia lub bez-
pieczników na linii produkcyjnej znajdują 
się przewody i elementy elastyczne, które 
utrudniają automatyzację pewnych opera-
cji. Wyzwanie stanowi sposób, w jaki dołą-
czymy elementy automatyki do procesu 
manualnego w wypadku części wykona-
nych z materiałów podatnych. 

GE wykorzystuje robota współpracu-
jącego o nazwie Sawyer, mającego jedno 
ramię, opracowanego i zbudowanego 
przez firmę Rethink Robotics. Robot pra-
cuje na stanowisku montażowym w fir-
mie GE lightning. Montuje komponenty 
w ulicznych lampach LED, zanim ludzie 
dokończą montaż całej lampy. 

– Przez wiele lat nie wykorzystywali-
śmy w fabryce żadnego robota – twierdzi 
Menassa. – Nie wiedzieliśmy, co pomy-
ślą pracownicy, gdy wprowadzimy robota 
do zakładu. Prowadziliśmy warsztaty 
w fabryce, przyglądając się różnym zasto-
sowaniom – zastanawialiśmy się, gdzie 
korzystnie byłoby zastosować robota. 
Następnie odwiedziliśmy kilka razy 
fabrykę wraz z robotem. Przedstawiliśmy 
załodze jego możliwości, omówiliśmy, jak 
można wchodzić z nim w interakcję i jaki 
kontakt jest dopuszczalny. 

Roboty o ograniczonej sile i mocy są 
specjalnie zaprojektowane do bezpiecz-
nego kontaktu z ludźmi, dzięki środkom 

bezpieczeństwa zawartym w ich syste-
mach sterowania. Tego typu roboty są 
zwykle zbudowane z materiałów lekkich, 
mają czujniki siły i momentu obrotowego 
ruchomych elementów. Mogą być również 
wyposażone w miękkie poszycie.

Metody współpracy człowieka 
z maszyną

Według standardów bezpieczeństwa dla 
robotów współpracujących, takich jak 
ANSI/RIA 15.06, ISO 10218 oraz 
ISO/TS 15066, istnieją cztery typy 
i zasady współpracy człowieka z maszyną 
(ramka obok). Niestety, są one często źle 
interpretowane. By zapobiec nieporozu-
mieniom, Roberta Nelson Shea sugeruje 
producentom myślenie o nich bardziej 
jako o możliwych scenariuszach niż o kon-
kretnych trybach pracy.

W każdym przypadku istnieje wspólna 
przestrzeń robocza człowieka i maszyny. 
W wypadku kontrolowanego zatrzymania 
robota celem jest, aby we wspólnej prze-
strzeni robot nie poruszał się w ogóle. 
W przypadku ręcznego naprowadzania 
często powielanym błędnym stwierdze-
niem jest, że jest to sposób nauczania 
robota drogi. Roberta Nelson Shea 
twierdzi, że nie o to chodzi. – Jeśli poru-
szasz ramieniem robota, ucząc go kon-
kretnych zadań, nie jest to ręczne napro-
wadzanie w rozumieniu współpracy. 
Wówczas robot nie pracuje w trybie 
automatycznym.

W przypadku współpracy robota 
z człowiekiem ręczne naprowadzanie 
oznacza stan, w którym człowiek i robot 
dzielą wspólną przestrzeń, a robot poru-
sza się jedynie wtedy, gdy jest pod bezpo-
średnią kontrolą pracownika.

– W metodzie kontroli prędkości i kon-
taktu zarówno robot, jak i człowiek mogą 
wykonywać ruchy we wspólnym obsza-
rze roboczym – twierdzi Nelson Shea. – 
Jeżeli jednak dystans pomiędzy człowie-
kiem a robotem okaże się zbyt mały, robot 
zatrzyma się, powodując realizację sce-
nariusza pierwszego – z kontrolowanym 
zatrzymaniem robota.

W metodzie ograniczenia mocy i siły 
może występować kontakt pomiędzy czło-
wiekiem a robotem, jednak zasoby mocy 
i generowanej siły robota są ograniczone. 
Robot jest również dodatkowo pokryty 
odpowiednim materiałem zapewniają-
cym ochronę przed uderzeniem, co spra-

1 Kontrolowane zatrzymanie 
robota – pozwala na interak-

cję operatora z robotem, gdy ten 
ostatni przerwie pracę. Działanie 
maszyny wznawia się automatycznie, 
kiedy pracownik opuści jej stanowi-
sko pracy.

2 Ręczne naprowadzanie robota 
– oznacza możliwość bezpośred-

niego kontaktu człowieka z robotem 
przy użyciu rąk.

3 Kontrola prędkości i kontaktu 
– określa różne obszary bezpie-

czeństwa, tak by prędkość robota 
zależała od strefy, w której się znaj-
duje. Gdy operator wejdzie w obszar 
potencjalnego kontaktu z maszyną, 
aktywowane jest jej zatrzymanie 
awaryjne.

4 Ograniczenie mocy i siły – pozwa-
la na bezurazowy kontakt czło-

wieka z robotem.

Kontrola prędkości i kontaktu umoż-
liwia wykrycie obecności operatora 
i odpowiednie skorygowanie pręd-
kości maszyny. Wykorzystuje się do 
tego celu również lasery lub sys-
temy wizyjne zapobiegające kolizji. 
Jest to często stosowane rozwiązanie 
w przypadku robotów niezabezpie-
czonych fizycznymi barierami, używa-
jących czujników bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet 
gdy operator znajduje się w pobliżu, 
robot może kontynuować swoje dzia-
łania, ponieważ pracuje z prędkością 
określoną w uprzednio zdefiniowa-
nych obszarach pracy. Zatrzyma się 
dopiero wtedy, gdy operator znajdzie 
się zbyt blisko. Dynamiczne unika-
nie kolizji podkreśla zdolność robota 
do reakcji na zmiany w otoczeniu 
i zwiększa uniwersalność zastosowań.
Michael Lindley, Concept Systems Inc.

Cztery typy i zasady 
współpracy człowieka 
z maszyną 
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wia, że kontakt jest bezbolesny i bezura-
zowy dla ludzi. 

Shea twierdzi również, że w jednym 
robocie możliwe jest uzyskanie mieszanej 
strategii bezpieczeństwa, złożonej z opisa-
nych metod – nawet wszystkich czterech. 

Nowy standard ISO/TS 15066 
zawiera wzory pozwalające obliczyć odpo-
wiedni dystans w przypadku metody kon-
trolującej prędkość i dystans. Najciekaw-
szą częścią tej specyfikacji technicznej jest 
aneks zawierający informacje na temat 
definicji progów bólu dla różnych czę-
ści ciała, zwłaszcza w przypadku metody 
ograniczenia mocy i siły robota. Te dane 
mogą być następnie ekstrapolowane 
w celu zdefiniowania granicznych pręd-
kości robota w zastosowaniach współpra-
cujących. 

– Pomimo zaleceń dla wszystkich czte-
rech metod najciekawsze informacje odno-
szą się do metody ograniczenia mocy i siły 
– twierdzi Jean-Philippe Jobin, CTO w fir-
mie Robotiq, produkującej adaptacyjne 
uchwyty do robotów. – Obecnie na rynku 
występuje więcej rodzajów tego typu robo-
tów, ale oprócz ISO 10218 brak jest stan-
dardów pomagających bezpiecznie zainsta-
lować je w fabryce. 

Zacznij od oceny ryzyka

Zarówno Nelson Shea, jak i Jobin pod-
kreślają, że kluczowym elementem zasto-
sowania robota współpracującego jest 
ocena ryzyka1. – Jeśli zastosowanie 
wymaga nieco więcej siły lub mocy, niż 
jest to określone w dokumencie, nie ozna-
cza to, że aplikacja nie będzie bezpieczna. 
Dane podane w dokumencie są okre-
ślone w odniesieniu do bólu, podczas gdy 

↖  Zasadniczą kwestią implementacji każdego 
robota współpracującego jest dokonanie 
analizy ryzyka.Źr

ód
ło

: R
IA

/G
E

 1   O kontrolowaniu i szacowaniu ryzyka w pracy z maszynami przeczytają Państwo również w artykule „Bezpieczna praca z maszynami”, 
publikowanym na s. 10–11.

↙  Specjaliści twierdzą, że roboty współpracu-
jące w fabrykach są zaprojektowane tak, 
by osiągać lepszą produktywność i elastycz-
ność, a jednocześnie tworzyć bezpieczniejsze 
środowisko pracy dla ludzi. 
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w dokumencie ISO 10218 stwierdzono, 
że nie może wystąpić jakikolwiek uraz – 
mówi Jobin. – Nie istnieje różnica pomię-
dzy bólem a urazem. Użytkownik powi-
nien wykonać testy, by pokazać, że nawet 
w przypadku nieco przekroczonych war-
tości norm ISO/TS 15066 użytkowanie 
maszyny wciąż jest bezpieczne dla czło-
wieka, bowiem nie jest w stanie skrzyw-
dzić lub zranić pracowników w określo-
nych warunkach pracy. 

Jobin twierdzi, że podczas oceny 
ryzyka bardzo ważne jest wzięcie pod 
uwagę zastosowania robota, a nie samego 
urządzenia. – Jeśli zajrzysz do dokumentu, 
rzadko napotkasz określenie „robot”. 
Często używanym terminem jest „jed-
nostka współpracująca” lub „aplikacja 
robota współpracującego. Odnosi się to 
do przewodów, zacisków, szczęk, całego 
robota oraz uchwytu, a także wszystkiego 
wewnątrz stanowiska pracy. 

Jobin uważa również, że częstym nie-
porozumieniem jest stwierdzenie, że jeśli 
robot jest bezpieczny, to operacja z jego 

użyciem również jest bezpieczna. Na przy-
kład jeśli manipulator przenosi obiekty 
o ostrych krawędziach, to nie jest bez-
pieczne dla człowieka znajdowanie się 
w niedużej odległości, bez stosowania 
przy tym właściwych środków bezpie-
czeństwa. Inny przykład to robot przezna-
czony do przenoszenia ciężkich przedmio-
tów, które mogą zranić kogoś, gdy zostaną 
upuszczone lub stanowią niebezpieczeń-
stwo przy pewnej prędkości przenoszenia. 

Bezpieczeństwo to główny czyn-
nik podczas adaptacji robota do proce-
sów. Ważne jest również zapewnienie pra-
cownika o bezpieczeństwie współpracy 
z manipulatorem.

– W firmie GE bezpieczeństwo zdecy-
dowanie jest priorytetem – mówi Roland 
Menassa. – W przypadku każdej instalacji 
ważne jest, czy dana aplikacja robota jest 
bezpieczna, a nie tylko to, czy sam robot 
nie stwarza zagrożenia. Dokonujemy ana-
lizy ryzyka według metody RIA. Badamy 
wszystkie regulacje prawne i standardy 
RIA. Zapraszamy ludzi z RIA, by nas 

szkolili. Upewniamy się, że wiemy, co 
robi robot, jaki kształt ma końcówka robo-
cza, czy są na niej ostre krawędzie, czy ist-
nieje możliwość zranienia kogokolwiek. 
Jeśli wykryjemy, że potrzebne jest zastoso-
wanie dodatkowych środków bezpieczeń-
stwa wykraczających poza ograniczenie 
siły lub momentu obrotowego robota, zain-
stalujemy odpowiednie urządzenie, takie 
jak zapora świetlna lub skaner laserowy, 
w celu zmniejszenia ryzyka.

Wzrok skupiony na zadaniu

Jedną z unikatowych cech wspomnia-
nego wcześniej robota Sawyer, oprócz 
skomplikowanego kinematycznie ramie-
nia siedmioosiowego pomagającego praco-
wać robotowi w ciasnych przestrzeniach 
fabryki GE, są jego animowane oczy 
wyświetlane na ekranie LCD. W rzeczy-
wistości oczy niczego nie widzą. Tę funk-
cję spełniają wbudowane czujniki w gło-
wicy i ramieniu. Oczy sprawują bardziej 
„ludzką” funkcję.

OEM Automatic Sp. z o.o. 
ADRES Działkowa 121A, 02-234 Warszawa  |  TELEFON +48 22 863 27 22 
FAKS +48 22 863 27 24  |  www.oemautomatic.pl  |  info@pl.oem.se

Fakty
• Wymiary 80x80x95 mm
• Złącze microUSB do konfiguracji z komputera
• Kąt skanowania 270°
• Zasięg strefy bezpieczeństwa 5 m
• Zasięg strefy ostrzegawczej 20 m
• IP65
• Typ 3/SIL 2/PL d kategoria 3

HOKUYO – laserowy skaner  
bezpieczeństwa 
Skaner UAM-05LP jest obecnie, w swojej 
klasie, najmniejszym skanerem laserowym 
bezpieczeństwa na świecie. 

Przeznaczony jest do wykrycia obecności człowieka lub 
obiektu. Dostępne rozdzielczości wykrywania to 30, 50 
i 70 mm. Skaner ma możliwość nadzorowania do 2 stref 
bezpieczeństwa. Skaner doskonale sprawdza się jako 
alternatywa kurtyn świetlnych lub mat bezpieczeństwa.

Dzięki wbudowanym dodatkowym funkcjom takim 
jak: Muting, Override, Master/Slave, Reset, EDM, 
wejście enkoderowe, wyjście Ethernet, skaner idealnie 
nadaje się do różnorodnych i wymagających aplikacji 
bezpieczeństwa.

http://www.oemautomatic.pl
mailto:info@pl.oem.se
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– Ludzie zastanawiają się, po co robo-
towi oczy – mówi Roland Menassa. – Dla 
nas bardzo ważne jest, aby ludzie czuli 
się w pobliżu robota bezpiecznie. Aby tak 
było, pracownicy potrzebują wiedzieć, co 
robot zamierza zrobić. Oczy na ekranie 
są bardzo ważne, ponieważ sygnalizują 
ruch robota – „patrzy” on w lewo, zanim 
wykona ruch ramieniem w lewo.

Sprawienie, by robot wykonał zada-
nie, jest bardzo łatwe. Wyzwaniem 

w przypadku instalacji robota jest spo-
sób, w jaki ma on poradzić sobie z mate-
riałem – dodaje Menassa. – Skąd dopro-
wadzany jest obiekt? W jaki sposób? Jak 
będziemy go chwytać? Jak należy go przy-
trzymać? Jak będą ustawione pojemniki 
do recyklingu? Jaka jest najbardziej odpo-
wiednia pozycja dla Sawyera do podnosze-
nia i upuszczania, by wykonywać w prze-
strzeni tylko ruch po prostych odcinkach? 
Jeśli odpowiemy na te pytania, robot 
będzie w stanie bezpiecznie i efektywnie 
wykonywać swoją pracę.

Wartość dodana od samego 
początku

W grudniu 2015 r. Sawyer dołączył do 
swoich ludzkich współpracowników na 
głównej linii montażowej GE. 

– W zadaniu każdej osoby, niezależnie 
od tego, czy mamy do czynienia z cyklem 
60-sekundowym, czy z 2-minutowym, 
można dostrzec od 50% do 70% czegoś, co 
nazywamy wartością niedodatnią – mówi 
Menassa. – Przerywasz pracę, by się-
gnąć po narzędzie lub część albo zerknąć 
do dokumentacji. Jeśli ostatecznie dodasz 
część do złożenia, będzie to jedyna wartość 
dodana z twojej strony. Cała reszta to war-
tość niedodatnia. Część jej przynosi nawet 
straty.

Sawyer podnosił części i montował je, 
ale to człowiek nadzorował proces, kon-
trolując, czy zostały prawidłowo zamon-
towane, i wkładał ostatnie śruby, używa-

jąc do tego typowo ludzkich umiejętno-
ści: zręczności, percepcji i logiki. Dla nas 
wykorzystanie człowieka do wyższych 
celów – kontroli jakości (wartości dodanej) 
– jest bardzo ważne. Był to spory sukces – 
dodaje Menassa. – To biznes, który musi 
się rozwijać, takie są wymagania. Pyta-
nie: w jaki sposób osiągnąć wzrost produk-
tywności bez zatrudniania większej liczby 
ludzi? Czasem bardzo ciężko jest zatrudnić 
pracowników do procesu ze względu np. 
na ograniczoną przestrzeń. Dzięki robotom 
możemy osiągać lepszą produktywność, 
zatrudniając tę samą liczbę osób przy naj-
niższych możliwych kosztach, przy wyko-
rzystaniu taniej i uniwersalnej technologii. 
Ucieleśnieniem idei taniej i uniwersalnej 
automatyki są tak naprawdę roboty współ-
pracujące.

Menassa wspomina, że GE, przy 
pomocy swoich dostawców, opraco-
wuje również mobilne roboty współpra-
cujące. – Połączenie robotów współpra-
cujących i mobilności pozwoli na realiza-
cję wizji o mobilnym robocie poruszającym 
się po fabryce, wykonującym różne zada-
nia. Każda minuta pracy takiego robota 
to zysk dla fabryki, zwłaszcza w przy-
padku produkcji średnioseryjnej. Obecnie 
istnieją już roboty mobilne, które współ-
pracują z maszynami CNC i maszynami 
do obróbki addytywnej – mówi Menassa. 
– Wyposażenie maszyn w roboty pozwoli 
firmie GE na uzyskanie odpowiedniej 
elastyczności produkcji, równocześnie 
zwiększając nakład produkcji za pomocą 
mobilnych robotów współpracujących.

Tanya M. AnandanTanya M. Anandan jest redaktorem 
Robotic Industries Association (RIA)
oraz partnerem CFE Media.

 

Online

Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Roboty współpra-
cujące: Bezpieczeństwo i szybszy 
zwrot z inwestycji”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

↙  Roboty współpracujące bezpiecznie pracują 
ramię w ramię z ludźmi na linii montażowej 
elementów oświetlenia.
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Norma dla robotów 
współpracujących

Jedno z najbardziej oczekiwanych 
wydarzeń związanych ze specyfika-
cją techniczną robotów współpracu-
jących to publikacja w lutym 2016 r. 
normy ISO/TS 15066:2016 
– „Robots and Robotic Devices. Colla-
borative Robots”. Dokument ten sta-
nowi o tym, w jaki sposób dokony-
wać oceny ryzyka i unikać zagrożeń 
w aplikacjach z robotami współpra-
cującymi. Zawiera również wska-
zówki dla konstruktorów, inżynierów 
integracji i użytkowników systemów 
wykorzystujących technologię współ-
pracy człowieka z robotem.

http://www.controlengineering.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Jak zaprojektowa  urz dzenie zgodnie 
z wymogami bezpiecze stwa?

Bezpiecze stwo w przemy le i automa-
tyce przemys owej ma coraz wi ksze 
znaczenie. Rosn ce wymagania wyni-

kaj  z narzucanych przepisów prawnych oraz 
z oczekiwa  u ytkowników maszyn i urz -
dze . W zwi zku z wdra aniem rozporz dze  
i dyrektyw dotycz cych bezpiecze stwa pra-
cy i ochrony zdrowia pracowników, w tym 
m.in. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, 
konstruktorzy s  zobligowani do przeprowa-
dzenia oceny nowo projektowanych urz -
dze  pod k tem bezpiecze stwa. Dyrektywa 
maszynowa nak ada na konstruktorów obo-
wi zek znajomo ci rozleg ych zagadnie  oraz 
metodyki post powania w celu nadania zna-
ku CE projektowanemu urz dzeniu. W a ci-
we interpretowanie norm w obszarze bez-
piecze stwa maszyn nie nale y do naj atwiej-
szych m.in. z powodu ich zawi ej tre ci i ze 
wzgl du na rozleg o  zagadnienia. 

W zale no ci od wymogów danej aplikacji 
oraz rodzaju technologii mo na zastosowa  
jedn  z dwóch metod okre lenia parame-
trów bezpiecze stwa. Do wyboru mamy PL 
(Performance Level) oraz SIL (Safety Integri-
ty Level). Poziomy SIL wyznacza si  dla elek-
trycznych, elektronicznych i programowal-
nych rozwi za , s u cych poprawie bezpie-
cze stwa, natomiast poziomy PL stosuje si  
równie  dla innych technik (mechanicznych, 
pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycz-
nych o ma ym stopniu z o ono ci).

Wraz ze wzrostem ryzyka rosn  wymaga-
nia wobec systemów bezpiecze stwa. Sytu-
acje zagro e  klasyfikuje si  wed ug pi ciu 
poziomów bezpiecze stwa PL: od a do e. PLe 
oznacza najlepsz  niezawodno  i jest wyma-
gany przy najwy szym poziomie zagro enia. 
Równolegle istniej  cztery poziomy nienaru-
szalno ci bezpiecze stwa (SIL), które okre-
laj  liczb  zadzia a  do wyst pienia uster-

ki. Ju  poziom SIL 3 gwarantuje osi gni -
cie wysokich warto ci, które dla pracy na 

danie wynosz  od 10 3 do 10 4, co ozna-
cza w uproszczeniu, e ryzyko przewidzianych 
zagro e  zosta o zmniejszone przynajmniej 
1000-krotnie, a maksymalnie 10 000-krotnie. 
Najwy szy poziom SIL 4 odnosi si  m.in. do 
systemów sterowania ruchem kolejowym.

Konstruktor powinien w miar  mo liwo ci 
unika  zagro e  ju  na etapie projektowania 
i w razie potrzeby stosowa  cz ci i elementy 
zwi kszaj ce bezpiecze stwo, a tak e zadba  
o udost pnienie informacji o bezpiecznym 
sposobie u ytkowania maszyny (oznacze-
nia, instrukcje itp.). Najprostszym i najwy-
godniejszym sposobem na zachowanie zgod-
no ci z normami jest stosowanie komponen-
tów o obliczonych warto ciach. Dzi ki temu 
mo na zminimalizowa  ilo  oblicze , któ-
re trzeba wykona  samemu. Stosowanie ele-
mentów systemów bezpiecze stwa o ich naj-
wy szych poziomach gwarantuje zachowanie 
ochrony bez wzgl du na stopie  zagro enia. 

Stosuj c najwy sze rodki ostro no ci, nie 
trzeba dokonywa  oblicze  za ka dym razem.

Produktem, który spe nia powy sze wyma-
gania, jest zawias z wbudowanym wy czni-
kiem bezpiecze stwa CFSW (rys. 1). Zosta  
on stworzony z my l  o bezpiecze stwie pra-
cy operatorów maszyn i urz dze  przemy-
s owych. Niezliczone testy, dopracowanie 
aspektów technicznych oraz dopi cie proce-
sów zwi zanych z certyfikacj  zaowocowa-
o stworzeniem bezkonkurencyjnego produk-

tu, zarówno pod wzgl dem technicznym, jak 
i w aspekcie bezpiecze stwa. Zawiasy CFSW 
chroni  u ytkowników przed skutkami przy-
padkowego otwarcia drzwi, zapewniaj  auto-
matyczne roz czenie zasilania, gwarantuj c 
bezpiecze stwo operatorowi.

Opisywane zawiasy zosta y poddane certy-
fikacji przez dwie niezale ne jednostki: IMQ 
(wymagania bezpiecze stwa i dot. oznako-
wania CE) oraz UL (certyfikacja produktów na 
rynki USA i Kanady). Dzi ki temu konstruktor 
dobieraj cy je do swojego urz dzenia mo e 
by  spokojny, e spe niaj  wymogi mi dzyna-
rodowych uregulowa  dotycz cych bezpie-
cze stwa pracy.

Korpus zawiasu CFSW jest zbudowany ze spe-
cjalnego tworzywa zapewniaj cego podwój-
n  izolacj ; takie rozwi zanie eliminuje 
konieczno  uziemiania. Jednocze nie two-
rzywo (SUPER-technopolimer) charakteryzu-
je si  w a ciwo ciami mechanicznymi zbli o-
nymi do metalu, dzi ki temu wytrzymuje bar-
dzo du e obci enia. O ywotno ci zawiasu 
wiadcz  testy niezawodno ci, które wyka-

za y trwa o  przekraczaj c  milion cykli pra-
cy. Wbudowany prze cznik jest wyposa o-
ny w cztery styki, z których przynajmniej dwa 
(styki NC) s  dedykowane do uk adów bez-
piecze stwa. Ponadto konstrukcja zawiasu 
uniemo liwia jego nieautoryzowany demon-
ta  – zapewniaj  to specjalne za lepki dostar-
czane w komplecie z zawiasem. CFSW maj  
stopie  ochrony IP67, s  wi c odporne na 
wilgo , py , mycie pod ci nieniem.

Monta  skrzyde  drzwiowych nie ob dzie 
si  bez zawiasów, dzi ki CFSW w prosty spo-
sób mo na wyeliminowa  cz sto zawodne 
wy czniki kra cowe, zazwyczaj zwi kszaj c 

Rys. 1. Zawiasy
z wbudowanym 
wy cznikiem bez-
piecze stwa CFSW

Elesa 04 art spons press.indd   2 2017-10-30   14:23:06

8  



poziom bezpiecze stwa ca ego systemu. Konstruktor musi rów-
nie  bra  pod uwag  ewentualne zachowania u ytkowników. 
Powszechnie znany jest fakt blokowania kra cówek i praca bez 
os on w zak adach produkcyjnych. Stosuj c zawiasy CFSW, unie-
mo liwiamy operatorowi u ytkowanie urz dzenia z otwart  os o-
n . Wszelkie próby demonta u zawiasu skutkuj  uszkodzeniem 
za lepek i wyra nie sygnalizuj  o manipulacjach przy systemie 
bezpiecze stwa.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
egp@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl

Rys. 3. Uk ad bezpiecze stwa zamkni ty

Rys. 2. Uk ad bezpiecze stwa otwarty

Elesa 04 art spons press.indd   3 2017-10-30   14:23:07

www.elesa-ganter.pl

Elesa+Ganter jest od 70 lat światowym liderem w produkcji
standardowych elementów maszyn dla przemysłu. 
Najwyższa jakość, dbałość o wzornictwo, obszerny 
magazyn w Polsce, dostawa w 24 h to tylko niektóre z 
atutów naszej oferty.

Koła ręczne Pokrętła Dźwignie
nastawne

Uchwyty Wskaźniki Elementy
maszyn

Stopy Zawiasy Osprzęt
hydrauliczny

Trzpienie 
ustalające

• Zatwierdzone przez IMQ, UL i CE
• Maksymalny poziom bezpieczeństwa  
SIL 3 i PL e

• Regulowany kąt przełączania
• Mocowanie pasujące do większości profili 
aluminiowych

• Identyczne zawiasy w wersji bez 
wyłącznika (model CFMW)

• Podwójna izolacja wewnętrznych obwodów: nie 
ma potrzeby uziemiania

• Wyłącznik bezpieczeństwa dostępny z różnymi 
konfiguracjami styków (2NO+2NC, 1NO+3NC, …)

• Stopień ochrony IP67
• Korpus zawiasu wykonany z SUPER-technopolimeru 

o wysokich właściwościach wytrzymałościowych

SUPER
TECHNO
POLYMER

W ofercie także:

R
O
ER

Zawiasy z wbudowanym 
wyłącznikiem bezpieczeństwa

mailto:egp@elesa-ganter.com.pl
http://www.elesa-ganter.pl
http://www.elesa-ganter.pl


BEZPIECZEŃSTWO 2O18

10  

D zięki szybkiemu rozwojowi tech-
nologii procesy wytwarzania 
i związane z tym działania ope-

racyjne stale są usprawniane – podob-
nie jest z kwestiami bezpieczeństwa. 
Dotąd najefektywniejszym sposobem na 
ochronę pracowników przed niepożąda-
nymi skutkami kontaktu z maszynami 
było stosowanie fizycznych barier pomię-
dzy ludźmi i sprzętem. Pozwala to na 
bezpieczną pracę, ale ogranicza produk-
tywność i powoduje potrzebę prowadze-
nia wzmożonych czynności dotyczących 
utrzymania ruchu. Istnieją już jednak 
technologie pozwalające na wyeliminowa-
nie tych barier, a równocześnie zapewnia-
jące ten sam co wcześniej lub nawet wyż-
szy poziom bezpieczeństwa.

Kontrolowanie i szacowanie 
ryzyka

Nowoczesne technologie zabezpie-
czeń stwarzają możliwość znacznej 
poprawy produktywności bez negatyw-
nego wpływu na poziom niezawodności. 
Jest to kwestia otwarcia linii produkcyj-
nej i zapewnienia lepszej dostępności do 
danych oraz możliwości obserwacji stanu 
pracy sprzętu. Z już działającymi maszy-
nami mogą zostać zintegrowane kurtyny 
świetlne, skanery laserowe oraz skanery 

obszaru 3D. W niektórych urządzeniach 
przemysłowych systemy bezpieczeństwa 
są nawet wbudowane fabrycznie – przy-
kładem mogą być roboty współpracu-
jące1.

Jak zacząć proces większej dbało-
ści o bezpieczną pracę z maszynami? Od 
oceny ryzyka, a konkretnie od audytu ist-
niejących linii produkcyjnych w celu osza-
cowania tegoż ryzyka i określenia, w jaki 
sposób ochronić ludzi przed możliwymi 
zagrożeniami w hali produkcyjnej. Każ-
dej operacji w fabryce należy przypisać 
kategorię ryzyka, szacującą m.in. moż-
liwość ewentualnego zranienia perso-
nelu, stopień poniesienia szkody na zdro-
wiu oraz prawdopodobieństwo wystąpie-
nia wypadku. Pozwoli to na określenie 
poziomu niezbędnej ochrony. Należy 
wyszczególnić wszelkie braki i skupić się 
na wyeliminowaniu nieprawidłowości tak 
szybko, jak to tylko możliwe, ponieważ to 
właśnie przedsiębiorstwo jest za nie odpo-
wiedzialne.

Następnie trzeba określić źródła 
ryzyka, jego charakter, zdefiniować, czy 
jest ono akceptowalne i czy należy je 
zmniejszyć. Każdy z poniższych parame-
trów może zostać oceniony przy pomocy 
tzw. drzewa ryzyka, które uwzględni: 
dotkliwość ewentualnego zranienia, sto-
pień narażenia pracowników na niebez-
pieczeństwo oraz możliwość uniknię-
cia ryzyka wypadku. Struktura ta uła-
twia zarządzanie ludźmi i maszynami, 
a jej nakreślenie będzie kluczowe dla bez-
pieczeństwa. Pamiętajmy, że choć kwestie 
bezpieczeństwa zaczynają odgrywać rolę 
już podczas konstruowania urządzeń, to 
zależą też od działań operacyjnych i spo-
sobu zarządzania.

Trzeba przyznać, że w ostatnich latach 
znacznie wzrosło bezpieczeństwo pracy 

Michael Lindley

Bezpieczna praca z maszynami
Aby usprawnić przebieg operacji realizowanych w procesach 
przemysłowych i ograniczyć wypadki zdarzające się w procesie 
produkcji, bezpieczna praca z maszynami powinna stać się 
w przedsiębiorstwie priorytetem. Stosowanie barier fizycznych 
może wpływać na ograniczenie wydajności, dlatego warto korzystać 
z funkcji, jakie daje automatyzacja.

Warto rozważyć

  W jaki sposób zaawanso-
wane technologie zmieniają 
procedury dotyczące bezpie-
czeństwa i jak wpływają na 
szacowanie ryzyka?

 1  O bezpieczeństwie pracy z robotami współpracującymi przeczytają Państwo również w artykule „Współpraca robotów i ludzi”, 
publikowanym na s. 2–6.



z robotami w aplikacjach przemysło-
wych. Systemy wizyjne 3D oraz kom-
putery przemysłowe zapewniają możli-
wość prowadzenia obliczeń dotyczących 
potencjalnych kolizji w czasie rzeczywi-
stym zarówno dla robotów, jak i pojaz-
dów, dźwigów czy podnośników operu-
jących w określonym środowisku pracy. 
Nowe rozwiązania w dziedzinie optyki 
i oprogramowania, połączone z odpo-
wiednią kulturą bezpieczeństwa, przyczy-
niają się do wzrostu popularności robo-
tów w nowych gałęziach przemysłu. 
Zastosowanie tego rodzaju maszyn przy-
nosi korzyści w postaci uniwersalności ich 
użycia, zwiększenia bezpieczeństwa pracy 
oraz współdziałania urządzeń i ludzi.

Przyszłość bezpieczeństwa 
pracy z robotami

W przyszłości z pracownikami będą bez-
piecznie współpracowały nawet więk-
sze i szybsze roboty niż obecnie. Dzięki 
danym z systemów wizyjnych – takich 
jak skanery 3D lub systemy lokalizacji 
LIDAR – oraz działaniu oprogramowania 
w tle, wypadki, zwłaszcza te najgroźniej-
sze, staną się tylko wspomnieniem. 
Personel będzie mógł wejść na obszar 
stanowiska roboczego bez przeprowadza-
nia procedur bezpieczeństwa lub zatrzy-
mania robota. Zamiast tego robot od razu 
sam zwolni prędkość lub obliczy odpo-
wiednią drogę ruchu, bazując na danych 
z czujników i swoim oprogramowaniu. 
Zastosowanie takiego dynamicznego sys-
temu unikania kolizji zmniejszy przestoje 
w pracy, jednocześnie poprawiając bez-
pieczeństwo produktu, maszyn i ludzi 
(podobne rozwiązania prezentowano już 
w ciągu kilku ostatnich lat na rozmaitych 
targach automatyki). Wraz z postępem 

technologii nastąpi poprawa bezpieczeń-
stwa pracy.

Bardzo ważne jest, by robot nie miał 
możliwości kolizji z dużymi obiektami 
lub elementami innych maszyn. By temu 
zapobiec, w nowych projektach stosuje 
się systemy kontroli prędkości i kontaktu. 
Operator może obserwować ruchy robota 
na interfejsie HMI. Jeśli nie stwarzają 
żadnego zagrożenia, na ekranie wyświe-
tlana jest informacja w kolorze zielonym. 
Gdy maszyna wkroczy do obszaru pod-
wyższonego ryzyka, kolor zmienia się na 
żółty, a ona sama zwalnia. Jeżeli robot 
znajdzie się w obszarze potencjalnej koli-
zji, zostaje zatrzymany, a informacja zmie-
nia kolor na czerwony.

Podsumowanie 

Wraz z rosnącymi możliwościami i wzro-
stem zaawansowania technicznego urzą-
dzeń nacisk na kwestie bezpieczeństwa 
staje się coraz ważniejszy. Specjaliści od 
integracji systemów mogą przewidywać 
niebezpieczne sytuacje i pomagać firmom 
w zmniejszaniu ryzyka. Ocena ryzyka 
i akcje korekcyjne zapewniają znaczny 
zwrot z inwestycji dzięki eliminacji poten-
cjalnych wypadków.

Bezpieczeństwo stanowi jeden z naj-
ważniejszych – choć często niedocenia-
nych – aspektów nowych technologii. 
Przekłada się na niezawodność działa-
nia systemów bezpieczeństwa, zwięk-
szoną produktywność i – co najważniejsze 
– ograniczanie nieplanowanych wydatków 
wynikających z niezabezpieczonych ope-
racji oraz z wypadków, do których z ich 
powodu doszło. 

Michael LindleyMichael Lindley jest wicedyrektorem 
działu biznesu i sprzedaży 
w firmie Concept Systems Inc.

 

Online

O nowej erze bezpiecznej robotyki 
przeczytacie Państwo w artykule pod 
tym samym tytułem, zamieszczonym 
w nr. 2/2017 Control Engineering 
Polska oraz na stronie:
www.controlengineering.pl

Tak zwane drzewo ryzyka 
pomaga ocenić: dotkli-
wość ewentualnego zra-
nienia pracownika, sto-
pień narażenia załogi 
na niebezpieczeństwo 
i możliwość uniknięcia 
zagrożenia.

http://www.kubler.pl
http://www.controlengineering.pl
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Jak zapewni  bezpiecze stwo 
dzia ania prasy mechanicznej
Modernizacja prasy mechanicznej pozwoli a BorgWarner Rzeszów 
spe ni  wymagania prawne zwi zane z bezpiecze stwem 
i higien  pracy, a tak e zapewni  krótszy czas przezbrojenia 
maszyny. Wdro enie wykona a firma Automatech, 
bazuj c na rozwi zaniach Siemens.

B orgWarner Rzeszów jest polskim 
oddzia em ameryka skiego koncer-
nu BorgWarner Inc., zajmuj cym si  

produkcj  komponentów oraz systemów 
zaawansowanych technologii do uk adów 
nap dowych w samochodach oraz uk adów 
przeniesienia nap du. Jedna z fabryk koncer-
nu jest zlokalizowana w Podkarpackim Parku 
Naukowo-Technologicznym w miejscowo ci 
Jasionka pod Rzeszowem. Zak ad specjalizu-
je si  w produkcji dla bran y motoryzacyj-
nej turbospr arek, uk adów kontroli i ste-
rowania przek adni automatycznych, a tak e 
a cuchów i modu ów rozrz du ze zmienny-

mi fazami.

Prowadzenie produkcji w sposób bezpieczny 
i zgodny z prawem wymaga o od BorgWarner 
Rzeszów modernizacji zaplecza technologicz-
nego. Jednym z zada  zwi zanych z przygoto-
waniem parku maszynowego w fabryce by a 

modernizacja prasy mechanicznej P1 o sile 
nacisku 250 kN i pr dko ci 100–500 cykli na 
minut , wyposa onej w sprz g o cierne wraz 
ze zintegrowanymi maszynami.

Istotnym powodem, dla którego koniecz-
na by a modernizacja, by  warunek spe nie-
nia wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa 
i higieny pracy (zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 oraz 
dyrektyw  2009/104/WE) i dostosowania 
starych technologii 23-letniej prasy mecha-
nicznej do wspó czesnych wymaga . Efek-
tem prac modernizacyjnych mia a by  mo -
liwo  bezpiecznego uruchomienia produk-
cji z wykorzystaniem posiadanej maszyny 
w zak adzie BorgWarner Rzeszów.

 – Naszym zadaniem by o dostosowa-
nie maszyny do obowi zuj cych w Polsce 
przepisów w zakresie bezpiecze stwa, co 

umo liwi o uruchomienie produkcji w zak a-
dzie. Byli my wiadomi odpowiedzialno ci za 
ycie i zdrowie naszych pracowników, rozpo-

czynaj cych produkcj  na tych maszynach. 
– mówi Mateusz Ba o , in ynier procesu 
w BorgWarner Rzeszów.

Dostosowanie maszyny do norm 
bezpiecze stwa
W 2015 roku modernizacji urz dzenia podj -
a si  firma Automatech. Prace rozpocz to od 

kontrolnego audytu bezpiecze stwa, w efek-
cie którego zweryfikowano bie cy stan prasy 
bezpo rednio po relokacji do fabryki pod Rze-
szowem. Dokonano tak e pomiarów dobie-
gu wed ug obowi zuj cych norm PN-EN ISO 
13855. 

W nast pnej kolejno ci rozpocz to dosto-
sowanie maszyny do wymaga  wynikaj -
cych z raportu po wykonanym audycie. Prace 
obejmowa y m.in. uzupe nienie os on bloku-
j cych maszyny, instalacj  nowych czujników 
RFiD oraz wy czników ryglowanych na os o-
nach maszyny, a tak e wykonanie aktualizacji 
schematu elektrycznego maszyny, uwzgl d-
niaj cego nowe elementy bezpiecze stwa. 
Wa nym elementem przeprowadzonej przez 

Widok szafy sterowniczej przed jej wymian  i dostosowaniem Widok nowej szafy sterowniczej
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Automatech modernizacji by a instalacja 
nowego modu u bezpiecze stwa. Jedno-
cze nie zdecydowano si  na pozostawienie 
dotychczasowego uk adu sterowania zwi za-
nego z realizacj  pozosta ych standardowych 
funkcji. Dalsze prace na tym etapie obejmo-
wa y m.in. wykonanie oprogramowania dla 
uk adu bezpiecze stwa, usuni cie pozosta-
ych, wykrytych niezgodno ci, uzupe nienie 

niezb dnej dokumentacji oraz przeszkolenie 
obs ugi z dzia ania uk adu po jego modyfika-
cji. Na zako czenie przygotowano dokument 
z o wiadczeniem zgodno ci z wymaganiami 
minimalnymi dla maszyny.

– Realizacja audytu kontrolnego maszyn oraz 
dostosowanie maszyn do obowi zuj cych 
wymaga , a w szczególno ci pras mechanicz-
nych to dla nas standardowy projekt. Jed-
nak du ym wyzwaniem by  bardzo krótki czas 
realizacji, w którym mieli my wykona  audyty 
kilkudziesi ciu maszyn. Maszyny te przed ich 
relokacj  do Polski by y u ytkowane w ró -
nych miejscach. Mieli my te  ma o czasu na 
dostaw  raportów z audytu. Ponadto pod-
czas samego procesu dostosowania mieli my 
bardzo niewiele czasu na realizacj  naszych 
dzia a  wdro eniowych. Konieczne by o przy-
spieszenie prac, by jak najszybciej urucho-
mi  produkcj  – wspomina Pawe  Augu ciuk, 
in ynier projektu odpowiedzialny w Automa-
tech za realizacj  projektu.

Skrócenie czasu przezbrojenia
Od lutego 2017 roku prowadzony by  drugi 
etap modernizacji, którego celem by o skró-
cenie czasu przezbrojenia maszyny, pozwa-
laj cy jednocze nie na wymian  uk adu 

sterowania i bezpiecze stwa na ca kiem 
nowe rozwi zanie.

– Poprzedni uk ad bezpiecze stwa umo li-
wia  realizacj  trybu ustawczego tylko przy 
zamkni tych wszystkich os onach maszy-
ny. Dost p mo liwy by  dopiero po zatrzyma-
niu prasy i zw ocznym odryglowaniu os on, co 
podczas przezbrojenia wyd u a o czas prze-
stoju. Postanowili my znacz co go skróci , 
aby zwi kszy  efektywno  naszej maszy-
ny. Dodatkowo dotychczasowy 23-letni uk ad 
sterowania nie zapewnia  nam wystarczaj -
cej gwarancji bezprzerwowej pracy tak wa -
nej dla nas maszyny. Wcze niej Automatech 
dostarczy  dla nas nowe uk ady sterowania, 
tak e do innych pras, oparte na rozwi za-
niach Fail Safe firmy Siemens, dlatego te  nie 
zastanawiali my si , komu powierzy  to zle-
cenie – mówi Micha  Oczo , in ynier procesu 
w BorgWarner Rzeszów.

W wyniku prowadzonych prac wykonano ca -
kiem nowy uk ad sterowania prasy, zgod-
ny z wymaganiami dyrektywy maszyno-
wej 2006/42/WE oraz wspó czesnych norm, 
w szczególno ci normy dla pras mechanicz-
nych PN-EN 692.

– Wykonywanie uk adów sterowania dla 
pras, w szczególno ci pras mechanicznych 
ze sprz g em ciernym, to dla nas najbar-
dziej typowe projekty, w realizacji których 
si  specjalizujemy. Opieramy si  na spraw-
dzonych rozwi zaniach. W tym przypadku 
po raz kolejny zdecydowali my si  na zasto-
sowanie dobrze znanego nam sterowni-
ka ET200S w wersji Fail Safe firmy Siemens, 

który zapewnia odpowiedni poziom bezpie-
cze stwa pracy prasy. W przypadku tego 
urz dzenia, pomimo bardzo du ej liczby cykli 
na minut , wynosz cej prawie 200 przy zna-
mionowo wykorzystywanej warto ci 100 
cykli/min, byli my pewni, e nowy uk ad bez-
piecze stwa z enkoderem safety i komunika-
cj  poprzez Profinet/Profisafe, wykorzystywa-
nym równie  jako uk ad krzywki elektronicz-
nej, w a ciwie spe ni swoje zadanie. Pomimo 
tak du ej liczby cykli na minut  uk ad bez-
piecze stwa i sterowania dzia a prawid o-
wo. W kolejnych projektach wykorzystywali-
my jeszcze szybszy sterownik ET200SP (CPU 

1500) Fail Safe. Przy realizacji tego rodza-
ju zada  modernizacyjnych mamy zatem do 
dyspozycji w a ciwy hardware i odpowied-
nio certyfikowany software. Wykorzystuje-
my certyfikowane przez TÜV bloki technolo-
giczne dla pras mechanicznych, które reali-
zuj  specyficzne i wyst puj ce tylko w tych 
maszynach funkcje bezpiecze stwa, np. 
obs ug  uk adu krzywki bezpiecze stwa pra-
sy, sterowanie zaworem zdwojonym, zabez-
pieczenie przed powtórzeniem cyklu, kontro-
l  sprawno ci a cucha nap dowego uk adu 
krzywkowego, automatyczne nadzorowanie 
wybiegu prasy w ka dym cyklu i wiele innych 
funkcji. Dysponuj c certyfikowanymi narz -
dziami software oraz sporym do wiadcze-
niem w budowie takich uk adów sterowania, 
jeste my pewni efektów naszych prac i mo e-
my zagwarantowa  bezpieczn  oraz opty-
maln  prac  maszyn. Jednak realizuj c ten 
projekt, musieli my tak e zmie ci  si  w krót-
kim czasie, czego dzi ki zdobytemu wcze-
niej do wiadczeniu uda o nam si  dokona  

– wspomina Pawe  Augu ciuk.

Prace rozpocz to od wykonania nowego pro-
jektu elektrycznego dla uk adu sterowania 
maszyny. W pierwszej kolejno ci dostarczono 
i zmontowano zdwojony zawór bezpiecze -
stwa dla prasy. By o to urz dzenie z serii MEP 
firmy GPA. Nast pnie usuni to wy czni-
ki rygluj ce na os onach blokuj cych i zast -
piono je wy cznikami bezpiecze stwa RFiD. 
Kolejnym elementem realizowanego projek-
tu by a dostawa i monta  enkodera w wer-
sji safety, zapewniaj cego poziom niezawod-
no ci/nienaruszalno ci bezpiecze stwa Ple/
SIL3, od firmy TRelectronic oraz wykona-
nie wszystkich adaptacji mechanicznych. Po 
dostarczeniu i monta u do korpusu prasy pul-
pitu sterowania obur cznego z serii 3SU fir-
my Siemens, przeznaczonego do realiza-
cji trybu ustawczego maszyny, dostarczono 
kompletn  szaf  sterownicz  wraz ze sterow-
nikiem z serii ET200S Fail Safe oraz panelem 
operatorskim z serii KTP700. Ta infrastruktura 

Zdwojony zawór bezpiecze stwa dla prasy 
z serii MEP firmy GPA

Enkoder w wersji safety firmy TRelectronic, 
zapewniaj cy poziom niezawodno ci/niena-
ruszalno ci bezpiecze stwa Ple/SIL3
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techniczna zosta a uzupe niona o niezb dne 
wyposa enie wraz z falownikami z serii V20, 
aparatur  pulpitow  i osprz tem niskonapi -
ciowym z serii SIRIUS firmy Siemens.

Optymalizacja czasu przestojów
Kolejne prace modernizacyjne polega y na 
przygotowaniu, przetestowaniu i zaimple-
mentowaniu oprogramowania dla sterowni-
ka ET200S Fail Safe, w tym programu safety, 
w oparciu o dedykowane technologiczne blo-
ki bezpiecze stwa dla pras mechanicznych, 
certyfikowane przez TÜV. Uzupe nieniem 
oprogramowania sterownika by a wizualiza-
cja oraz kompletna diagnostyka uk adu ste-
rowania i bezpiecze stwa maszyny. Pozwoli o 
to uzyska  minimalny mo liwy czas potrzeb-
ny do zmian w ustawieniach urz dze  oraz 
w przypadku ich konserwacji.

Wykonanie pomiarów dobiegu dla prasy po-
twierdzi o w a ciwe zdystansowanie pulpitu
sterowania obur cznego do strefy zagro enia.
W nast pnej kolejno ci, po dostarczeniu sza-
fy oraz po monta u szafy na maszynie, wyko-
nano dla nowego uk adu sterowania wyma-
gane pomiary elektryczne wg norm PN-EN 
60204-1. Wreszcie na koniec przeprowadzo-
no udany rozruch nowego uk adu sterowania 
prasy, dostarczono now  instrukcj  obs ugi 
dla maszyny oraz przeszkolono pracowników 
BorgWarner w zakresie jej dzia ania.

– Wykorzystanie do budowy uk adów sterowa-
nia pras mechanicznych sterowników integru-
j cych w sobie wszelkie funkcje bezpiecze -
stwa oraz funkcje standardowe zapewnia 
optymalizacj  kosztow  i funkcjonaln . Jed-
nocze nie uzyskujemy najwy szy wymagany
poziom bezpiecze stwa, a dzi ki pe nej dia-
gnostyce tak e najwy sz  efektywno  dzia-
ania maszyn. Nale y pami ta  o tym, e 

w przypadku pras mechanicznych musimy
odpowiednio bezpiecznie realizowa  funkcje 

uk adu krzywkowego. Do dyspozycji mamy 
albo mechaniczne uk ady krzywkowe, np. 
GSW100E firmy Leonard Engineering, albo 
enkodery absolutne w wersji Fail Safe (Ple/
SIL3). Oba rozwi zania w po czeniu ze stero-
wnikiem bezpiecze stwa, takim jak S7-1500, 
ET200S czy ET200SP w wersji Fail Safe, zape-
wniaj  wymagany poziom bezpiecze stwa. 
Jednak do wiadczenie pokazuje, e u ycie
enkoderów Fail Safe jest bardziej optymalnym
rozwi zaniem. W tej opcji w programie mamy
do dyspozycji niesko czon  ilo  krzywek, co 
w szczególno ci w przypadku pras zintegro-
wanych z podajnikami jest bardzo efektywne. 
Równie  nasze do wiadczenia potwierdzaj , 
e nawet w zastosowaniach dla bardzo szyb-

kich pras nie ma jakichkolwiek problemów 
technicznych wynikaj cych z u ycia enkode-
rów safety – mówi Pawe  Augu ciuk.

Podczas realizacji wielu projektów polegaj -
cych na wykonaniu uk adów sterowania pras 
wykorzystuj cych podajniki walcowe oraz 
serwonap dy bardzo przydatne s  sterow-
niki i nap dy ze zintegrowanym bezpiecze -
stwem, takie jak S7-1500-F/ET200SP Fail Safe 
oraz Sinamics S120, dostarczane przez Sie-
mens. Prostsze jest w tym przypadku wyko-
nanie projektu elektrycznego, bo wszelkie 
funkcje bezpiecze stwa s  ju  bezpo red-
nio zintegrowane w sprz cie i niepotrzebne 
s  dodatkowe urz dzenia zewn trzne zapew-
niaj ce ich realizacj  sprz tow . Dzi ki temu 
mo na zminimalizowa  materia y potrzebne 
do okablowania, uzyskuje si  tak e wi ksz  
przejrzysto  systemu okablowania. Dodat-
kow  korzy ci  jest zwi kszenie efektywno-
ci maszyn przy jednoczesnym minimalizowa-

niu kosztów obejmuj cych projekt, instalacj  

sprz tu, wykonanie programowania oraz 
uruchomienie.

Decyduj c si  na rozwi zanie firmy Siemens, 
mamy do dyspozycji zarówno funkcje bez-
piecznego od czenia momentu STO, jak rów-
nie  bezpiecznej kontroli wolnej pr dko ci SLS 
oraz inne funkcje, szczególnie przydatne do 
kontrolowania pr dko ci posuwu podajników 
walcowych dla pras. Nale y jednak pami ta  
o zachowaniu norm bezpiecze stwa PN-EN 
692. Po wprowadzeniu pocz tku nowej ta my 
blaszanej do narz dzia, przy otwartej os o-
nie, z u yciem d ojstika o trójpo o eniowym 
przycisku zezwolenia (np. HE2G firmy Idec), 
maksymalna pr dko  nie mo e przekra-
cza  10 mm/s. W takim przypadku kontrol  
tej wolnej pr dko ci zapewniaj  wewn trzne 
funkcje bezpiecze stwa nap du wraz z jego 
enkoderem. Nie ma zatem potrzeby dodawa-
nia zewn trznego enkodera safety lub kó ka 
pomiarowego z dwoma czujnikami i niezb d-
nym modu em kontroli pr dko ci. W efekcie 
projekt staje si  prostszy, znacz co skraca si  
czas realizacji i mo liwa jest w a ciwa imple-
mentacja wymaganych funkcji bezpiecze -
stwa przy ni szych kosztach.

Korpus prasy pulpitu sterowania obur cznego
z serii 3SU firmy Siemens

Szafa sterownicza wraz ze sterownikiem z serii ET200S Fail Safe
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W zautomatyzowanym środowi-
sku sterowania procesami – 
takimi jak produkcja lub utrzy-

manie ruchu w fabryce – zarządzanie 
alarmami staje się koniecznością. Cho-
ciaż monitorowane procesy mają nieco 
inny przebieg w poszczególnych zakła-
dach, to jednak da się wyodrębnić wśród 
nich pewne cechy wspólne. Osoba zain-
teresowana implementacją i posiadaniem 
systemu zarządzania alarmami zaczyna 
od stworzenia głównej idei przyświecają-
cej jego działaniu. Idee te są często kre-

owane na podstawie wewnętrznych roz-
wiązań, specyficznych dla danej firmy. 
Bardziej kompleksowe sposoby zarządza-
nia alarmami, nawet spełniające wymaga-
nia norm przemysłowych, takich jak ISA 
18.2 – „Sygnały z przyrządów i alarmy” 
(„Instrument Signals and Alarms”), 
wymagają dodatkowego nakładu pracy 
i zaangażowania ze strony użytkownika 
końcowego. 

Wdrażanie systemu 

Zakłady rozpoczynające analizę systemów 
zarządzania alarmami lub dokonujące 
przeprojektowania już istniejącego i wdro-
żonego systemu, powinny na początku 
fazy planowania poświęcić nieco czasu na 
przeanalizowanie tego, które z alarmów są 
priorytetowe, jaka powinna być ich czę-

Melissa Topp

Podstawy projektowania efektywnego 
systemu zarządzania alarmami
Aby wdrożyć i utrzymywać efektywny system zarządzania alarmami, użytkownicy końcowi muszą już 
w fazie projektowania rozumieć wymagania, jakie stawia się tego typu rozwiązaniom, oraz zdawać 
sobie sprawę z użytecznych funkcji, które one oferują. W artykule zaprezentowano sześć wskazówek 
ułatwiających efektywne zarządzanie alarmami.

 ←  Przykładowa przeglądarka interfejsu opera-
torskiego HMI, zapewniająca mobilny dostęp 
do informacji dotyczących alarmów. Prezen-
towany zrzut ekranu pokazuje dane doty-
czące alarmów, które wystąpiły w zakładzie 
produkcyjnym: datę i czas wygenerowa-
nia alarmu, jego źródła (czujniki PIR, detek-
tory dymu, czujniki zbicia szyby, drzwi, przyci-
ski, zawory, pompy, zbiorniki itd.), priorytety, 
typy, jakość i opisy. Menu w kole pozwala 
na wybór danych alarmów, filtrowanie, 
odznaczanie wszystkich danych, odświeża-
nie widoku, potwierdzanie wybranych opcji, 
zmianę układu czasowego i pobranie wszyst-
kich danych. 

Źródło: Iconics

Warto rozważyć

  Które z niezbędnych działań 
służących utrzymaniu ruchu 
zapewnią maksymalną efek-
tywność systemu zarządza-
nia alarmami?
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stotliwość oraz co robić po ich ogłoszeniu. 
Bez tego wczesnego planowania operato-
rzy w fabrykach mogliby zostać przytło-
czeni nieoczekiwanymi alarmami, wyni-
kającymi z braku ustawienia wyraźnych 
priorytetów lub nieskonfigurowania pra-
widłowych procedur działań. Z drugiej 
strony trzeba cały czas pamiętać, że jeśli 
właściwe sygnały alarmowe nie zostaną 
wysłane, może dojść do utraty kluczo-
wych danych operacyjnych.

Istnieją podstawowe wymagania dla 
fazy projektowej systemu alarmowego. 
Przede wszystkim jest to proces powta-
rzalny i cykliczny, obejmujący dodawanie 
lub usuwanie informacji z trzech zakre-
sów: generacji, historii i prezentacji alar-
mów. W początkowej fazie projektowa-
nia trzeba znaleźć równowagę między 
pragnieniem uwzględnienia wszystkich 
możliwych zdarzeń wywołujących alarmy 
a niezbędnym ograniczeniem liczby infor-
macji, które muszą być przetworzone. 
Jeśli bowiem pojawia się zbyt dużo komu-
nikatów alarmowych, system staje się nie-
użyteczny, a gdy z kolei liczba komunika-
tów alarmowych jest niewystarczająca, 
mogą zniknąć kluczowe dane. Zaleca się 
jednak, aby na początku system zbierał 
raczej zbyt wiele danych niż zbyt mało, 
ponieważ łatwiej jest odfiltrować później 
ich nadmiar, niż próbować odgadnąć, któ-
rych danych brakuje.

Podczas początkowych faz wdrażania 
systemu mogą się pojawiać pewne prze-
szkody, np. brak wystarczających zaso-
bów komputerowych wyznaczonych do 
zarządzania alarmami lub ekranów dosto-
sowanych do potrzeb użytkownika. Jed-
nym z rozwiązań może być opracowanie 
i uruchomienie kilku ekranów ogólnych, 
dopasowanych do potrzeb użytkow-
nika na podstawie specyficznych operacji 
(takich jak aliasing, filtrowanie, logowa-
nie się użytkowników itd.), zamiast prób 
zmodyfikowania wszystkich ekranów. 
Oszczędza to czas przy wdrożeniu i utrzy-
mywaniu aplikacji.

Ocena i analiza

Co jakiś czas użytkownicy powinni oce-
niać alarmy wysyłane przez system, aby 
stwierdzić, czy wszystkie są konieczne do 
zarządzania procesem. Pomaga to zorien-
tować się, którym alarmom obniżyć prio-
rytet, a które odfiltrować w podsumowa-
niach alarmów, czasowo wyłączyć lub cał-
kowicie usunąć.

Zaleca się, aby użytkownicy wybierali 
taki system zarządzania alarmami, który 
spełnia wytyczne standardu ISA 18.2. 
Takie normy przemysłowe z jednej strony 
wprowadzają pewne wymogi co do ocze-
kiwań klientów, a z drugiej umożliwiają 
producentom tworzenie rozwiązań dopa-
sowanych do użytkowników końcowych. 
Wykorzystanie norm daje klientom pew-
ność, że wybrany system powinien dzia-

łać optymalnie w stosunku do zgłasza-
nych przez nich potrzeb. 

Poza zgodnością z normami przemy-
słowymi istnieją inne zalecane funkcje 
systemów zarządzania alarmami, które 
powinny zostać przeanalizowane przez 
użytkowników. Obejmują one kilka pro-
cedur pomagających w redukowaniu 
alarmów w systemie, bez trwałego ich 
usuwania z konfiguracji – takich jak: tłu-
mienie, wyłączenie dla urządzeń usuwa-
nych z eksploatacji, wyłączanie lub fil-
trowanie. Procedury te i funkcje oferują 
różne opcje wyboru przy redukowaniu 
obciążenia systemu, z zachowaniem orygi-
nalnej konfiguracji, aby w razie potrzeby 
dało się cofnąć wszelkie zmiany. Klienci 
powinni ponadto być ostrożni w stosunku 
do pewnych funkcji, takich jak powiąza-
nie alarmów z platformami popularnych 
mediów społecznościowych. Wiele osób 
zniechęca się do tej funkcji, gdy tylko 
dotrze do nich, że ich dane firmowe mogą 
być zaraz po opublikowaniu uważane za 
własność platformy mediów społeczno-
ściowych.

Gdy na wczesnym etapie projektowa-
nia dysponuje się odpowiednim planem, 
zwracając uwagę na rozmaite szczegóły 
(takie jak zrozumienie wspólnych zadań 
utrzymania ruchu, normy przemysłowe 
i najnowsze funkcje oszczędzania czasu), 
zarządzanie alarmami może stać się narzę-
dziem przynoszącym realne korzyści 
i pomagającym w optymalizacji operacji 
realizowanych w zakładzie.

Melissa Topp Melissa Topp jest dyrektorem ds. marke-
tingu globalnego w firmie Iconics Inc.

 

Online

Więcej o okresowym przeglądzie 
zakładowych alarmów, pozwala-
jącym na ustalenie ich rzeczywi-
stej hierarchii ważności, przeczytają 
Państwo w artykule „Czy naprawdę 
potrzebuję tego alarmu?”, zamiesz-
czonym w ubiegłorocznym wydaniu 
numeru specjalnego „Bezpieczeń-
stwo” oraz na stronach:
www.controlengineering.pl
www.utrzymanieruchu.pl

1 Wykorzystuj odpowiednią 
normę, taką jak ISA 18.2 

– „Sygnały z przyrządów i alarmy”.

2 Jeśli jesteś zaangażowany w pro-
jektowanie alarmów lub zmiany 

systemu zarządzania nimi, powinie-
neś rozumieć powtarzalną i cykliczną 
naturę tego typu procesów, w tym 
dodawanie lub usuwanie informacji 
z trzech zakresów: generacji, historii 
i prezentacji alarmów.

3 Podczas oceny alarmów roz-
waż oczekiwania, jakie masz 

w związku z priorytetami alarmów, 
ich częstotliwością i niezbędnymi do 
podjęcia działaniami po ich wystą-
pieniu.

4 Bądź ostrożny przy filtrowa-
niu komunikatów alarmowych. 

Łatwiej jest bowiem wyciąć zbędne 
dane, niż za późno zdać sobie sprawę 
z utraty kluczowych informacji.

5 Stwórz kilka ekranów ogólnych, 
które mogą być dopasowane do 

potrzeb użytkownika na podstawie 
specyficznych operacji.

6 Przeanalizuj takie funkcje sys-
temu, jak tłumienie alarmów, 

wyłączanie alarmów dla urządzeń 
usuwanych z eksploatacji oraz wyłą-
czanie lub filtrowanie.

Sześć wskazówek 
dotyczących efektywnego 
zarządzania alarmami

http://www.controlengineering.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


O FIRMIE

Pilz jest światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa ma-

szyn i ludzi. Oferuje na całym świecie rozwiązania dostosowa-

ne do indywidualnych wymagań Klientów ze wszystkich ga-

łęzi przemysłu. Obejmują one innowacyjne produkty oraz 

kompleksowe usługi.

PRODUKTY

W naszej ofercie znajdują się produkty, dzięki którym  możliwe 

jest zabezpieczenie praktycznie każdej maszyny czy linii pro-

dukcyjnej, należą do nich:

 przekaźniki bezpieczeństwa w wykonaniu realizującym poje-

dyncze funkcje oraz w pełni konfigurowalne;

 kurtyny świetlne oraz bariery optyczne;

 czujniki;

 wyłączniki;

 panele diagnostyczne oraz wizualizacyjne;

 sterowniki bezpieczeństwa;

 systemy sterowania realizujące także funkcje bezpieczeń-

stwa (PSS 4000).

Dysponujemy również rozwiązaniami, które idealnie wpisują się 

w założenia koncepcji Industrie 4.0: 

 System automatyki PSS4000 wraz z wizualizacją PASvisu;  

 PIT estop active – wyłącznik awaryjny informujący o swej deak-

tywacji w przypadku wyłączenia modułu maszyny, na którym 

jest zainstalowany; 

 SDD – moduł dedykowany do rozbudowanej diagnostyki czujni-

ków safety połączonych szeregowo; 

 Industrial PI – Gateway dzięki, któremu możliwe jest  przesyłanie 

informacji  procesowych do chmury np. ze sterownika PSS4000. 

ROZWIĄZANIA

Pomagamy opracować optymalne rozwiązanie sterowania  

– niezależnie od tego, czy głównym celem jego wdrożenia jest standa-

ryzacja zabezpieczeń, zapewnienie bezpieczeństwa i standaryzacja 

w obrębie jednego systemu czy kompletna automatyzacja.

Koncentrujemy się na opracowywaniu rozwiązań systemowych, 

które w zależności od potrzeb mogą znaleźć zastosowanie 

zarówno z prostymi, niewielkimi maszynami, jak i z dużymi, pracu-

jącymi w sieci instalacjami.

USŁUGI

Tym co nas szczególnie wyróżnia jest bogata oferta usług pozwa-

lająca na ocenę istniejącego stanu bezpieczeństwa maszyn i linii 

produkcyjnych, a także na ich dostosowanie do wymagań mini-

malnych lub zasadniczych, obejmująca: 

 Opracowywanie analizy ryzyk dla ocenianych maszyn i linii 

produkcyjnych;

 Przygotowanie  koncepcji bezpieczeństwa  w celu eliminacji 

wykrytych zagrożeń i niezgodności;

 Projektowanie rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa;

 Wdrożenia  pozwalające na zmodernizowanie i dostosowanie 

istniejących układów bezpieczeństwa;

 Walidacja układów bezpieczeństwa po wdrożeniu;

 Analiza LOTO – przegląd procedur klienta wraz z propozycją roz-

wiązań poprawiających istniejący stan;

 Certyfikacja CE dla maszyn i linii produkcyjnych;

 Ocena zakładu (Plant Assesment), która pozwala klientom na 

właściwe zaplanowanie inwestycji;

 Okresowe przeglądy układów bezpieczeństwa;

 Pomiary prędkości i kolizji dla aplikacji HRC za pomocą 

urządzenia PROBms

 Szkolenia produktowe oraz z zakresu norm i przepisów, w tym 

nowy program szkoleń CMSE (Certified Machinery Safety Expert).

Pilz Polska sp. z o.o.
Ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa
Tel.  22 884 71 00
Fax 22 884 71 09

www.pilz.pl
info@pilz.pl

Połączenie oferty produktowej 
z usługami opartymi na wiedzy 

i doświadczeniach naszych inżynierów, 
czyni naszą ofertę unikalną na rynku.

http://www.pilz.pl
mailto:info@pilz.pl
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Hans Christian Schröder W wielu sytuacjach, np. w przy-
padku nieszczelności, pęknięć, 
zużycia, a także błędów projek-

towych i eksploatacyjnych, wczesna iden-
tyfikacja słabych punktów w systemach 
oraz odpowiednia ich ocena mogą zapo-
biegać wystąpieniu usterek i nieplano-

wanych przestojów, a zatem ponoszeniu 
dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. 
Aby to osiągnąć, niezbędne jest zasto-
sowanie właściwej strategii utrzymania 
ruchu. Ponieważ jednak działanie każdego 
zakładu jest unikatowe, nie istnieje żadna 
uniwersalna strategia. Ważne jest przede 
wszystkim, by była ona dopasowana do 
specyfiki działania danego zakładu oraz 
realizowanych w nim zadań, procesów, 
operacji.

Strategia zorientowana 
na przyszłość

Utrzymanie ruchu w zakładach prze-
mysłowych długo ewoluowało, od czy-
sto reaktywnego usuwania występują-
cych awarii i dokonywania napraw, aż do 

Strategie UR vs bezpieczeństwo
Jak dokonać wyboru właściwej strategii konserwacji?
Mimo że w ostatnich latach wzrosła liczba i niezawodność technik 
testowania oraz modeli służących do obliczania i przewidywania 
zachowania się modułów i urządzeń w trakcie eksploatacji, nadal 
maszyny i urządzenia ulegają awariom, czasami poważnym. Jedną 
z ich głównych przyczyn jest niewłaściwa konserwacja. Jak zatem 
dokonać wyboru odpowiedniej strategii UR, by zapewnić równowagę 
między bezpieczeństwem a kosztami?

Źr
ód

ło
: T

Ü
V 

SÜ
D

↘  Utrata materiału w blaszanych komponen-
tach przegrzewacza pary, spowodowana 
przez kruchość fazy sigma, jest rezultatem 
zastosowania niewłaściwego materiału. 



 

usługi serwisowej zorientowanej na przy-
szłość. Cele działań i strategii utrzymania 
ruchu obejmują wysoki poziom dostępno-
ści fabryki i bezpieczeństwa jej funkcjo-
nowania, przy jednoczesnym zapewnie-
niu dochodowości. Przeszkodami na dro-
dze do osiągnięcia tych celów są: rosnący 
nacisk na obniżanie kosztów i brak strate-
gii przyszłościowych. 

Fundamentalnymi podejściami są tu 
następujące rodzaje strategii: zapobie-
gawcza (Preventive Maintenance – PM), 
zależna od stanu technicznego maszyn 
(Condition-Based Maintenance – CBM), 
prognozowana (Predictive Maintenance – 
PdM), oparta na ocenie ryzyka (Risk-Ba-
sed Maintenance – RBM) i ukierunko-
wana na niezawodność (Reliability-Cente-
red Maintenance – RCM).

Strategia zapobiegawcza dotyczy serwi-
sowania wyprzedzającego bez ram kon-
cepcyjnych, w której działania związane 
z utrzymaniem ruchu są standaryzowane, 
przewidziane w harmonogramie i przepro-

wadzane w ustalonych odstępach czasu. 
W tej strategii nie tylko redukowana jest 
liczba nieoczekiwanych wyłączeń maszyn 
i sprzętu, lecz także wiele komponentów 
wymienianych jest na nowe, zanim ulegną 
zużyciu. To sprawia, że wynikiem kon-
serwacji zapobiegawczej jest „nadmierna 
konserwacja”, która zwiększa koszty 
utrzymania ruchu.

Strategia zależna od stanu technicznego 

maszyn polega na monitorowaniu stanu 
komponentów, tak aby na czas wykryć 
potencjalne usterki. To podejście pozwala 
zaplanować niezbędne prace konserwa-
cyjne. Jednak posiadanie systemu moni-
toringu oznacza większą pracochłonność 
i wyższe koszty. 

Strategia prognozowana jest proaktywną 
formą utrzymania ruchu, która obej-
muje pewne ramy koncepcyjne. Możliwe 
do wystąpienia usterki są lokalizowane 
na wczesnym etapie i naprawiane tak 
szybko, jak to możliwe. Jednak wdroże-

nie takiej strategii jest czasochłonne oraz 
powoduje wzrost oczekiwań wobec pra-
cowników utrzymania ruchu.

Strategia oparta na ocenie ryzyka sku-
pia się na wartościach prawdopodobień-
stwa wystąpienia awarii. Identyfikuje ona 
potencjalne ryzyka, które mogą dopro-
wadzić do zatrzymania produkcji, i odpo-
wiednio je szereguje. Te maszyny, urządze-
nia czy podzespoły w zakładzie, których 
ryzyko awarii jest największe, trakto-
wane są priorytetowo. Ponieważ zakłady 
przemysłowe są złożonymi strukturami 
technicznymi, wymagają systematycznej 
i zorientowanej na praktykę analizy. 

W strategii ukierunkowanej na nieza-

wodność celem jest określenie stopnia 
(klasy) krytyczności analizowanego ele-
mentu. Wszystkie komponenty w zakła-
dzie muszą więc być analizowane pod 
kątem potencjalnego nieprawidłowego 
funkcjonowania oraz konsekwencji tych 
zdefiniowanych nieprawidłowości. 

Świat technologii
w zasięgu ręki

Jesteśmy Wydawnictwem specjalizującym się
w publikowaniu treści kierowanych do inżynierów 

związanych z branżą produkcyjną. Za pośrednictwem 
naszych magazynów zawsze będą Państwo na bieżąco 

z praktycznymi oraz najnowszymi trendami, 
które kształtują światowy przemysł.
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Stałe ulepszanie produkcji

Zastosowanie i wdrożenie koncepcji Total 
Productive Maintenance (TPM) – całkowi-
tego utrzymania ruchu ukierunkowanego 
na produktywność – pozwala na racjo-
nalne wykorzystanie personelu produk-
cyjnego. Poprzez wykonywanie rutyno-
wych czynności konserwacyjnych i ser-
wisowych swojego sprzętu pracownicy ci 
mogą sprawnie identyfikować możliwe 
zużycie części i podzespołów (lub inne 
słabe punkty) na bardzo wczesnym eta-
pie. Następnie stosuje się konserwację 
zapobiegawczą, która pozwala na uniknię-
cie przestojów i obniżenia jakości produk-
tów. W wyniku tych działań proces pro-
dukcji jest stale ulepszany, a obciążenie 
pracowników działu utrzymania ruchu się 
zmniejsza.

Podejście deterministyczne 
czy probabilistyczne?

Pytanie, które podejście – determini-
styczne czy probabilistyczne – jest lepsze, 
stanowi jedno z podstawowych zagadnień 
w dziedzinie organizacji prac i działań 
UR. Podejścia deterministyczne koncen-
trują się na przyczynach i stosują zasadę 
„jeżeli, to” („if-then”): jeżeli wydarzy 
się x, to wynikiem będzie y. Konserwa-
cja w ujęciu deterministycznym jest sku-
teczna z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
a same metody deterministyczne tworzą 
podstawę przepisów technicznych obo-
wiązujących np. w Niemczech. Jeżeli cho-
dzi o ich słabe punkty, to wymagają one 
czasu i zastosowania środków „nadmier-
nej konserwacji” ze względu na przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa, które muszą 
być przestrzegane w projekcie.

W odróżnieniu od nich strategie pro-
babilistyczne opierają się na prawdopo-
dobieństwie wystąpienia zdarzeń. Okre-
ślają one ilościowo potencjalne ryzyka 
według częstotliwości ich występowa-
nia oraz dotkliwości skutków ich wystą-
pienia, w celu nadania priorytetów dzia-
łaniom związanym z konserwacją maszyn 
i urządzeń. Strategie UR organizowane 
według zasady probabilistycznej są tań-
sze, ale dane wejściowe mogą być obar-
czone brakiem precyzji. Ponadto w przy-
padku kompleksowych zdarzeń takie 
podejście oznacza podjęcie dużych wysił-
ków i konieczność wykonania analizy 
„drzewa błędów”.

Systematyczność i zorientowanie 
na praktykę

Przy wyborze strategii utrzymania ruchu 
odpowiedzialne podmioty muszą wziąć 
pod uwagę specyficzne cechy firmy. 
Specjaliści ds. utrzymania ruchu powinni 
być świadomi warunków panujących 
w zakładzie oraz realizowanych w nim 
operacji i zawrzeć je we wszystkich swo-
ich decyzjach. Dlatego ważne jest posia-
danie ogólnej praktyki inżynierskiej, 
doświadczenia oraz dogłębnej znajomości 
fabryk i ich systemów. Współczesny spe-
cjalista w dziale utrzymania ruchu musi 
być praktykiem i analitykiem systemów, 
mającym pieczę nad całością zasobów 
i systemów.

Dokładnie skoordynowane połączenie 
indywidualnych strategii i narzędzi two-
rzy bazę do zorientowanej na praktykę 
oceny zagrożeń. To także oznacza, 
że usterki nie muszą być naprawiane 
w każdym przypadku. Niejednorodności 
materiałów lub początki pęknięć, które 
zostały wykryte za pomocą testów nie-
niszczących, niekoniecznie muszą być 
naprawiane, jeśli mechanika pękania 
i ocena ryzyka wskazują, że takie wady 
mogą być tolerowane w granicach okre-
ślonych parametrów roboczych. W zakre-
sie analizy wysokiej jakości całego sys-
temu zasada „życia z usterkami” jest 
zupełnie do zaakceptowania. Podob-
nie bezpieczne funkcjonowanie star-
szych fabryk może być kontynuowane za 
pomocą dedykowanej analizy zasobów 
i dostosowanych do specyfiki tych zakła-
dów remontów oraz prac konserwacyj-
nych. To odnosi się także do systemów 
sterujących procesami technologicznymi, 

a w szczególności do takich systemów, 
które nie są już produkowane. Dopóki te 
systemy jeszcze funkcjonują i ich eksplo-
atacja może być kontynuowana z pomocą 
strategii napraw, nie muszą być one 
wymieniane na nowe.

Kreatywność i zorientowanie 
na rozwiązanie

Aby przynieść maksymalne zyski fir-
mie i zapewnić jej dochodowość, wykwa-
lifikowany personel utrzymania ruchu 
musi umieć znaleźć kreatywne rozwią-
zania praktycznie każdego danego dnia. 
A zatem rekrutacja zaangażowanego 
i posiadającego wysokie kwalifikacje per-
sonelu utrzymania ruchu jest sprawą naj-
wyższej wagi.

Personel kierowniczy musi umieć 
motywować swoich podwładnych. Jest 
to możliwe tylko w organizacji opartej na 
podziale pracy, która pozostawia persone-
lowi pewien obszar do działania i brania 
za to odpowiedzialności. Akceptacja tole-
rowanych ryzyk jest także częścią takiego 
układu. Jednocześnie atmosfera w pracy 
powinna opierać się na przejrzystości, 
zgodności, zaufaniu i docenianiu.

Podsumowanie

W przyszłości utrzymanie ruchu będzie 
w znacznie większym stopniu koncentro-
wało się na zapobieganiu awariom i sta-
łym ulepszaniu fabryk i systemów. Syste-
matyczna wiedza i podejścia zorientowane 
na praktykę połączą się, aby zapewnić 
najlepsze możliwe zarządzanie zakładami, 
co przełoży się na długotrwałe bezpie-
czeństwo i niezawodność ich funkcjono-
wania, a także maksimum dostępności.

Hans Christian Schröder Hans Christian Schröder jest starszym eks-
pertem ds. fabryk w organizacji TÜV SÜD 
Industrie Service w Mannheim.

 

Online

Więcej artykułów na temat strate-
gii utrzymania ruchu stosowanych 
w zakładach przemysłowych znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej: www.utrzymanieruchu.pl

Dokładnie skoordyno-
wane połączenie indywi-
dualnych strategii i narzę-
dzi tworzy bazę do zorien-
towanej na praktykę 
oceny zagrożeń. To także 
oznacza, że usterki nie 
muszą być naprawiane 
w każdym przypadku.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Beckhoff upraszcza architektur  
systemów bezpiecze stwa
Istniej ce zagro enia dla ludzi i sprz tu w silnie zautomatyzowanym 
przemy le wymagaj  specjalnej troski od projektantów systemów. 
Dzi ki technologii TwinSAFE firma Beckhoff umo liwia integracj  
systemów bezpiecze stwa z systemami kontroli i sterowania przy 
zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa.

P odstaw  technologii TwinSAFE s  uni-
katowe w a ciwo ci sieci EtherCAT. 
Rozwijany od 2005 roku protokó  gwa-

rantuje szybki przesy  danych w czasie rze-
czywistym (1000 równoleg ych komunikatów 
I/O w czasie 30 s), a jednocze nie zapew-
nia elastyczno  i skalowalno  zwyk ych sie-
ci Ethernet: mo liwa jest dowolna topologia 
i praktycznie nieograniczona liczba pod czo-
nych urz dze . 

Aby umo liwi  integracj  systemu bezpiecze -
stwa w sieciach opartych na EtherCAT, funk-
cjonalno  tych sieci zosta a rozszerzona o ob-
s ug  dodatkowego protoko u Safety over 
EtherCAT. Zosta  on zaprojektowany w ca -
kowitym oderwaniu od warstwy sprz towej 
i nie polega na zaimplementowanych w tej 

warstwie mechanizmach ochrony danych. 
Dzi ki temu medium transmisyjnym mo e 
by  nawet zwyk y miedziany kabel, a poziom 
bezpiecze stwa transmisji zostanie zachowa-
ny. Zabezpieczone sum  kontroln  dane s  
umieszczane wewn trz ramki EtherCAT. Ilo  
danych mo e wynosi  od 1 B do 60 kB. 

Integracja systemu bezpiecze stwa nie spo-
walnia funkcjonowania pozosta ych syste-
mów dzi ki temu, e pakiety w sieci EtherCAT 
s  analizowane „w locie” (ang. on the fly), 
bez wyró nionych etapów odbierania, inter-
pretowania i kopiowania. Informacja bezpie-
cze stwa jest zawarta w zwyk ych pakietach, 
ale zostanie rozpoznana jedynie przez niektó-
re w z y sieci, a przez pozosta e zignorowana 
i bezzw ocznie przekazana dalej.

Nowa technologia znacz co wp ywa na spo-
sób projektowania ca ych systemów nadzo-
ru, do tej pory wykorzystuj cych logik  prze-
ka nikow  oddzielon  od sterowania i kon-
troli. Elementy systemu bezpiecze stwa 
nie wymagaj  ju  osobnego okablowania, 
wi c mog  zosta  umieszczone i pod czone 
w dowolnym miejscu istniej cej sieci.

Aby stworzy  system bezpiecze stwa w opar-
ciu o sie  EtherCAT, nale y pod czy  do niej 
specjalne terminale. Zawieraj  one sterownik 
PLC TwinSAFE oraz uk ad sprz gaj cy z sie-
ci  EtherCAT. Umo liwia to rozsy anie w sie-
ci specjalnych komunikatów bezpiecze -
stwa, zrozumia ych tylko dla innych termina-
li TwinSAFE. Urz dzenia TwinSAFE s  zgodne 
z normami IEC 61508 i DIN EN ISO 13849 Ple 
b d cymi standardem automatyki przemy-
s owej i zapewniaj  poziom nienaruszalno ci 
bezpiecze stwa SIL 3.

Jednym spo ród terminali TwinSAFE jest 
urz dzenie EK1960. Mo e ono dzia a  jako 
niezale ne urz dzenie lub w sieci, b d c 
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jednocze nie po czonym z maksymalnie 
32 innymi urz dzeniami TwinSAFE. Termi-
nal jest wyposa ony w 20 wej  bezpiecz-
nych i 10 wyj  bezpiecznych (z których dwa 
s  wyj ciami bezpotencja owymi), co pozwa-
la na kontrol  kilku urz dze , np. zaworów, 
przeka ników lub bezpieczników. Podobny-
mi w a ciwo ciami charakteryzuje si  termi-
nal EK1914, przeznaczony do sieci o mniej-
szej liczbie wej  i wyj . W ofercie firmy 
Beckhoff znajduj  si  tak e inne urz dzenia 
z rodziny TwinSAFE: sterownik PLC EL6900, 
modu  umo liwiaj cy wspó prac  z siecia-
mi PROFIsafe EL6930, szereg modu ów wej  
cyfrowych (KL19xx, EL19xx) i wyj  cyfrowych 
(KL29xx, EL29xx), a tak e terminal logiczny 
KL6904. Jest on wyposa ony w certyfikowane 
konfigurowalne bloki, mog ce zawiera  funk-
cje awaryjnego zatrzymania, obserwacji zam-
ka drzwi itp. Standardowe urz dzenia Twin-
SAFE spe niaj  normy odporno ci na wod  
i kurz IP20, do zastosowa  w szczególnie 
trudnych warunkach przeznaczone s  urz -
dzenia w wykonaniu IP67.

Integracja systemów bezpiecze stwa firmy 
Beckhoff dotyczy tak e oprogramowania: nie 
jest ju  potrzebna znajomo  ró nych pro-
gramów do obs ugi poszczególnych podsys-
temów, gdy  mo na nimi zarz dza  z pozio-
mu jednej aplikacji. Do oprogramowania sys-
temów bezpiecze stwa s u y TwinCAT Safety 
Editor, b d cy jedn  z opcji programu Twin-
CAT, integruj cego ró ne narz dzia programi-
styczne do obs ugi urz dze  firmy Beckhoff. 
Najnowsza wersja programu TwinCAT, ozna-
czona numerem 3, w du ym stopniu pozwala 

na programowanie graficzne za pomoc  blo-
ków funkcyjnych symbolizuj cych poszczegól-
ne urz dzenia. Taki interfejs jest bardzo intu-
icyjny i atwy w obs udze oraz nie wymaga 
znajomo ci j zyków programowania. 

Dodatkowym narz dziem u atwiaj cym pra-
c  u ytkownikom technologii TwinSAFE jest 
TwinSAFE Calculator. Oprogramowanie to 
analizuje dzia ania realizowane w systemie 
i samodzielnie dobiera warto ci wszystkich 
p tli bezpiecze stwa. R czne sprawdzenie 

i korekta wylicze  kalkulatora s  mo liwe, ale 
poprawno  jego dzia ania gwarantowana 
jest przez niemieck  organizacj  TÜV.

Firma Beckhoff przywi zuje du  wag  do 
bezpiecze stwa wszystkich produktów. Do 
kontroli silników elektrycznych przygotowa-
no w ramach technologii TwinSAFE specjalne 
uk ady z serii AX5xxx, pozwalaj ce na moni-
torowanie i awaryjn  kontrol  sterowników 
silników elektrycznych. 

Dotychczas stosowane w automatyce prze-
mys owej metody zapewniania bezpiecze -
stwa powodowa y znacz ce zwi kszenie roz-
miarów, kosztów i stopnia skomplikowania 
systemów. Technologia TwinSAFE firmy Beck-
hoff, dzi ki integracji systemów na poziomie 
sprz tu oraz oprogramowania, pozwala na 
wykorzystanie dzia aj cych sieci przemys o-
wych przy implementacji systemów bezpie-
cze stwa, zapewniaj c przy tym elastyczno  
cechuj c  sieci ethernetowe.

Rys. 1. Modu  EK1960. Kontroler TwinSAFE jest przeznaczony do ma ych i rednich konfiguracji.

Rys. 2. TwinCAT 3 umo liwia atwe oprogramowanie systemu bezpiecze stwa za pomoc  
narz dzia Safety Editor.

Beckhoff Automation 
abieniec, ul. Ruczajowa 15

05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 47 00
faks: +48 22 757 24 27
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/measurement-technology
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E fektywność systemów automatyki 
sterującej procesami technologicz-
nymi zależy od wielu typów urzą-

dzeń obiektowych, sterowników i sieci, 
które dostarczają i realizują podstawowe 
funkcje sterowania wraz z funkcjami sys-
temów bezpieczeństwa. Niestety, wszyst-
kie te systemy mogą ulec awarii na wiele 
różnych sposobów, co z kolei może pro-
wadzić do eskalacji powstałych proble-
mów, o ile nie zostaną one szybko i sku-
tecznie rozwiązane. Użytkownicy nie 
mogą zakładać, że awarie po prostu nie 
wystąpią. Muszą więc opracowywać 
i wdrażać odpowiednie plany działań na 
wypadek ich pojawienia się. 

Wśród najlepszych praktyk i techno-
logii dostępnych obecnie na rynku są 
również funkcje diagnostyczne wbudo-

wane w inteligentne przyrządy obiektowe. 
Pozwalają one zidentyfikować ukryte 
symptomy awarii przed ich wystąpieniem, 
co zwiększa bezpieczeństwo, dostępność 
i użyteczność zabezpieczanych urządzeń. 
Zakład przemysłowy może też zaprojek-
tować swoją własną diagnostykę, dodając 
urządzenia takie jak ciśnieniowe zawory 
bezpieczeństwa czy membrany bezpie-
czeństwa oraz sprzęt monitorujący pro-
cesy korozji/erozji w kluczowych miej-
scach, aby zapobiegać poważniejszym 
awariom. W dalszej części artykułu prze-
analizowano dokładniej te trzy możliwo-
ści techniczne.

Czujniki temperatury: więcej 
inteligencji i bezpieczeństwa 

W wielu aplikacjach pomiarów tempera-
tury powstają problemy na skutek zakłó-
ceń elektrycznych, impulsów i zaników 
sygnału. Źródłem zakłóceń mogą być 
urządzenia radiowe, silniki elektryczne 
oraz wyładowania atmosferyczne. Inne 

Mark Menezes

Wykorzystanie funkcji 
diagnostycznych do zwiększania 
bezpieczeństwa systemu
Niektóre funkcje diagnostyczne są wbudowane we współczesne, 
inteligentne przyrządy pomiarowe, podczas gdy inne projektuje się 
jako przewidziane do włączenia w proces technologiczny.

↗  Fot. 1. Nadajniki sygnałów temperaturowych oferują kluczowe funkcje przetwarzania sygnału dla czujników temperatury wraz z diagnostyką. 
Są produkowane w wielu formach i wymiarach, aby spełnić wymagania każdej aplikacji. Na zdjęciach – nadajnik sygnałów temperaturowych 
Rosemount 248, dostępny w różnych wersjach, zarówno z komunikacją przewodową, jak i bezprzewodową. 
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kłopoty bywają spowodowane przez 
oprzewodowanie, wstrząsy mechaniczne 
lub wibracje. Pomiary temperatury są bar-
dziej podatne na zakłócenia niż funkcje 
większości innych urządzeń i modułów 
obiektowych, ponieważ czujniki – rezy-
stancyjne (Resistance Temperature Detec-
tors – RTD) i termoelementy (Thermo-
couples – TC) – dostarczają sygnały o bar-
dzo małej amplitudzie, które muszą być 
przetworzone i wzmocnione jeszcze przed 
przesłaniem do elementu logicznego (logic 
solver). Przykładowo, siła sygnału z ter-
moelementu jest ok. czterystu razy mniej-
sza od siły sygnału z nadajnika sygnału 
4-20 mA. Z tego powodu sugeruje się, 
aby nadajnik sygnału znajdował się jak 
najbliżej czujnika, minimalizując długość 
przewodów (fot. 1).

Nawet przy małej odległości pomiędzy 
czujnikiem a nadajnikiem zakłócenia lub 
zaniki sygnału mogą stanowić w niektó-
rych instalacjach problem, tak więc więk-
szość użytkowników stosuje moduły tłu-
miące, aby wyeliminować impulsy i zaniki 
sygnału. Tłumienie poprawia stabilność, 
ale jednocześnie spowalnia odpowiedź 
nadajnika na gwałtowne zmiany tempera-
tury w procesie technologicznym. Ponie-
waż czujniki redundantne pracują zwykle 
w tych samych warunkach elektrycznych 
i fizycznych, większość użytkowników 
stosuje to samo tłumienie dla wszystkich 
czujników, w efekcie czego spowolniona 
odpowiedź występuje dla wszystkich czuj-
ników i nadajników sygnałów.

Lepszym podejściem jest wykorzysta-
nie możliwości walidacji sygnału, wbudo-

wanej w nadajnik, jako część jego funk-
cji przetwarzania i diagnostyki sygnału. 
Bezwładność cieplna czujnika tempera-
tury znajdującego się wewnątrz osłony 
termometrycznej powoduje, że ekstre-
malnie szybkie zmiany temperatury – np. 
od 200 do 400°C w ciągu pół sekundy – 
pozostają fizycznie niemożliwe do zmie-
rzenia. Nawet jeśli nadajnik temperatury 
rejestruje i odbiera takie chwilowe, nie-
realistyczne przesunięcie pomiędzy sku-
tecznymi odczytami, to zrozumiałe, że 
może potraktować tę zmianę jako impuls 
(lub zanik – jeśli zmiana polega na spadku 
wartości mierzonej) i po prostu powtó-
rzyć ostatni dobry pomiar. To podej-
ście zapewnia stabilność bez tłumienia 
sygnału lub spowalniania odpowiedzi, ale 
nie powinno być stosowane, gdy układ 
pomiarowy potrafi właściwie oceniać 
szybkie skoki wartości mierzonej w całym 
jej zakresie.

Chociaż czujnik może zostać uszko-
dzony przez pojedynczy ekstremalny 
wstrząs mechaniczny, większość awa-
rii jest spowodowana przez ciągłe wibra-
cje, luźne lub skorodowane połączenia 
albo działanie substancji chemicznych. 
Czynniki te osłabiają zarówno sam czuj-
nik, jak i jego oprzewodowanie, powo-
dując w miarę upływu czasu zwiększa-
nie się częstotliwości impulsów i zaników 
sygnału. Nadajnik może wykrywać i ana-
lizować trend tej zwiększonej częstotliwo-
ści oraz przewidywać zbliżającą się awa-
rię, alarmując personel utrzymania ruchu 
wystarczająco wcześnie, aby mógł on pod-
jąć działania i zapobiec całkowitej utra-

cie sygnału. Walidacja sygnału sięga głę-
biej w kondycję samego czujnika, co może 
zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak 
i dostępność pomiarów temperatury.

Śledzenie trudnych do wykrycia 
awarii termoelementów

Rozważmy typową aplikację, w któ-
rej walidacja umożliwia predykcję awa-
rii czujnika. W aplikacjach przetwarza-
nia węglowodorów, gdy wymagana jest 
szybka odpowiedź czujnika lub wystę-
pują wysokie temperatury (ponad 600°C), 
zamiast czujników RTD często preferuje 
się termoelementy. Są one zwykle bar-
dziej odporne fizycznie niż czujniki RTD, 
ale mogą ulec awarii w sposób, który nie 
będzie łatwo widoczny. Punktem pomia-
rowym termoelementu jest spoina dwóch 
drutów wykonanych z różnych materia-
łów. Jeżeli na skutek wstrząsu mechanicz-
nego lub wibracji nastąpi takie uszkodze-
nie izolacji, że styk (czyli zwarcie elek-
tryczne) pomiędzy tymi dwoma drutami 
powstanie w innym miejscu niż spoina 
pomiarowa, właśnie on stanie się punk-
tem pomiarowym, obojętnie w którym 
będzie miejscu.

Ponieważ ta nowa spoina znajduje się 
oczywiście dalej od miejsca, w którym 
powinna być mierzona temperatura pro-
cesu technologicznego, uszkodzony termo-
element będzie dostarczał obniżone war-
tości pomiarów (chociaż w aplikacjach 
kriogenicznych zadzieje się odwrotnie). 
Procesy technologiczne stają się zazwy-
czaj niebezpieczne, gdy ich temperatura 
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za bardzo rośnie, więc zaniżone odczyty 
mogą stanowić zagrożenie. A ponieważ 
jeden wstrząs fizyczny jest w stanie spo-
wodować uszkodzenie wielu termoele-
mentów skonstruowanych tak, aby były 
redundantne (szczególnie gdy są zainsta-
lowane blisko siebie albo gdy ich prze-
wody sygnałowe poprowadzono w tej 
samej wiązce), problem ten stanowi jedną 
z popularnych przyczyn awarii.

Nowoczesne inteligentne nadajniki 
sygnałów temperaturowych są konfiguro-
wane tak, aby można było do nich podłą-
czać zarówno czujniki RTD, jak i termo-
elementy. Jeśli skonfigurujemy nadajniki 
do pracy z termoelementami, wykorzy-
stają one swoje obwody napięciowe do 
wyznaczania wartości temperatury mie-
rzonej. Jednak do monitorowania rezy-
stancji termoelementu nadajniki mogą 
także użyć swoich rezystancyjnych obwo-
dów pomiarowych przeznaczonych do 
przetwarzania sygnałów z czujników RTD. 
Gdy rezystancja termoelementu nie może 
być wykorzystana do wyznaczenia warto-
ści temperatury, pomaga ona w wykrywa-
niu i przewidywaniu awarii czujników.

Zmiany rezystancji w obwodzie termo-
elementu mogą sugerować kilka zjawisk. 
Jeśli rezystancja dąży do nieskończoności, 
oznacza to, że obwód jest otwarty. Jeśli 
zmniejsza się poniżej swojego normal-
nego poziomu, prawdopodobnie nastą-

piło zwarcie. Jeśli zwiększa się, prawdo-
podobnie pojawiła się korozja przewo-
dów lub złączy. Powyższe zmiany mogą 
być bardzo szybkie, ale częściej następują 
stopniowo, tak więc pomiary rezystancji 
i analizę trendów jej zmian da się wyko-
rzystać do przewidywania awarii i zwięk-
szenia użyteczności inteligentnych czujni-
ków temperatury.

Dodanie diagnostyki do fizycznej 
warstwy zabezpieczającej

Jeśli zarówno podstawowy system ste-
rowania procesem (Basic Process Control 
System – BPCS), jak i przyrządowy sys-

tem bezpieczeństwa (Safety Instrumen-
ted System – SIS) ulegają awarii, to zakład 
przemysłowy zdany jest tylko na zabez-
pieczenia fizyczne, które zmniejszą konse-
kwencje ewentualnego wypadku dla pra-
cowników i lokalnego środowiska. Podob-
nie jak przy wykorzystaniu systemów 
BPCS i SIS, użytkownik musi zidentyfi-
kować i zmierzyć dla każdego zagrożenia 
ryzyko awarii zabezpieczenia fizycznego, 
wykorzystując najlepsze praktyki i tech-
nologię do zminimalizowania możliwo-
ści wystąpienia tego niekorzystnego zda-
rzenia. Przykładowo, większość zakładów 
przetwarzających węglowodory i inne sub-
stancje chemiczne zabezpiecza fizycznie 
swoje urządzenia i instalacje przed nad-
miernym wzrostem ciśnienia za pomocą 
urządzeń takich jak zawory bezpieczeń-
stwa (Pressure Relief Valves – PRV) i mem-
brany bezpieczeństwa (płytki bezpieczeń-
stwa – rupture discs).

Zawór PRV otwiera się, gdy war-
tość ciśnienia w procesie technologicz-
nym zbliża się do bezpiecznych granic dla 
sprzętu technologicznego lub rurociągów. 
Nadmiar ciśnienia jest zwykle odprowa-
dzany do atmosfery lub pochodni gazo-
wej. W zaworze tego typu występuje usta-
wiona wartość największego ciśnienia 
i powinien on zadziałać tylko wtedy, gdy 
wszystkie inne zabezpieczenia zawiodą. 
Spalanie nadmiaru gazów ma nieko-
rzystny wpływ na środowisko, co zwy-
kle skutkuje nakładaniem kar. Chociaż 
zawór PRV samoczynnie zamyka się po 
powrocie ciśnienia do bezpiecznej warto-
ści, to powszechnie zdarza się, że zanie-
czyszczenia znajdujące się w płynie pro-
cesowym utrudniają pełne osadzenie się 
grzybka zaworu w gnieździe, co powoduje 
małe i ciągłe wycieki płynu. Te wycieki 
są często trudne do wykrycia, a w miarę 
upływu czasu mogą powodować znaczne 
straty płynu oraz zanieczyszczenie środo-
wiska. Ponieważ zawory PRV są urządze-
niami mechanicznymi, nie zawierają ele-
mentów elektronicznych, które mogłyby 
dostarczać funkcji diagnostycznych. Inte-
ligentne nadajniki mogą jednak poprawić 
działanie czujników temperatury, więc 
dzięki nowym urządzeniom można dodać 
nowe możliwości diagnostyczne do tych 
prostych, ale kluczowych zabezpieczeń 
mechanicznych.

Nowe przyrządy, łączące w sobie czuj-
niki akustyczne i temperatury, potrafiące 
przechwytywać ostrzegawcze dźwięki 

↗  Rys. 1. Użytkownicy muszą monitorować przestrzeń między zaworem nadciśnieniowym (PRV) 
a membraną bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że nie powstanie ciśnienie zwrotne. 
Wykorzystanie bezprzewodowego czujnika ciśnienia minimalizuje koszt cyklu życia.
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Chociaż czujnik może 
zostać uszkodzony przez 
pojedynczy ekstremalny 
wstrząs mechaniczny, 
większość awarii jest spo-
wodowana przez ciągłe 
wibracje, luźne lub sko-
rodowane połączenia 
albo działanie substancji 
chemicznych.
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z nieprawidłowo funkcjonujących zawo-
rów, mogą zidentyfikować zarówno bez-
pośrednie otwarcia, jak i ciągłe wycieki 
płynu, będące skutkiem niepełnego doci-
sku grzybka do gniazda. Takie urządze-
nia potrafią korzystać z komunikacji prze-
wodowej lub bezprzewodowej, z tech-
nologią WirelessHART. W każdej z tych 
wersji wysyłają one dane do systemu 
BPCS. Zawory PRV często „gotują się”, 
uwalniając małe ilości produktu techno-
logicznego, zanim jego ciśnienie osiągnie 
punkt pełnego otwarcia. Czujnik aku-
styczny może wykryć to „gotowanie się”, 
przekazując operatorom poprzez inny 
rodzaj sygnalizacji, że istnieje możliwość 
wypadku oraz dając im czas na sprowa-
dzenie personelu utrzymania ruchu lub 
dokonanie poprawek w ustawieniach 
parametrów realizowanego procesu tech-
nologicznego i uniknięcie pełnego otwar-
cia zaworu.

Śledzenie nieszczelności membran 
bezpieczeństwa

Użytkownicy w zakładach chemicznych 
oraz przetwarzających węglowodory czę-
sto instalują membranę bezpieczeństwa 
dokładnie powyżej zaworu PRV. W przy-
padku płynów toksycznych lub niebez-
piecznych stanowi ona bardziej konkretną 
barierę i dodatkową warstwę zabezpie-
czeń, aby zminimalizować ryzyko prze-
cieków w zaworze PRV. Gdy w procesie 
technologicznym występuje płyn powo-
dujący korozję, zwykle tylko membrana 
bezpieczeństwa jest w nim zamoczona. 
Oznacza to, że fabryka często może unik-
nąć konieczności instalowania drogiego 
zaworu PRV, wykonanego z materiału 
odpornego na korozję. Wówczas jedy-
nie membrana bezpieczeństwa musi być 
wykonana ze specjalnego stopu.

Niestety, to podejście stwarza inne 
ryzyko (rys. 1). Jeżeli w membranie bez-
pieczeństwa pojawi się maleńki prze-
ciek, wówczas cały płyn, który wycieknie, 
zostanie uwięziony pomiędzy membraną 
a zaworem PRV. Powoduje to powsta-
nie ciśnienia wstecznego na zewnątrz 
membrany, tak więc przy znamionowym 
ciśnieniu zadziałania membrana nie ule-
gnie rozerwaniu. Stanie się to dopiero 
wtedy, gdy rosnące ciśnienie technolo-
giczne osiągnie wartość będącą sumą 
ciśnienia zadziałania membrany i ciśnie-
nia pomiędzy membraną a zaworem PRV.

W takich warunkach ciśnienie prze-
rwania membrany może przewyższać bez-
pieczną wartość graniczną procesu tech-
nologicznego, co stwarza ryzyko niekon-
trolowanego i potencjalnie katastrofalnego 
uwolnienia niebezpiecznej substancji. Aby 
temu zapobiec, Amerykańskie Stowarzy-
szenie Inżynierów Mechaników (American 
Society of Mechanical Engineers – ASME) 
zaleca instalowanie czujnika ciśnienia lub 
ciśnieniomierza pomiędzy membraną bez-
pieczeństwa a zaworem PRV w celu moni-
torowania wartości ciśnienia w prze-
strzeni między tymi dwoma urządzeniami. 
Może to być przyrząd przewodowy, ale 
biorąc pod uwagę, że tego rodzaju urzą-
dzenia są zwykle lokalizowane w miej-
scach fizycznie niedostępnych, w oto-
czeniu niebezpiecznym lub toksycznym, 
szczególnie dobrze nadają się tu moduły 
z komunikacją bezprzewodową.

Monitoring onlineonline procesów 
korozji/erozji

Użytkownicy z branży przemysłu prze-
twórczego węglowodorów wiedzą, w któ-
rych miejscach ich procesy technologiczne 
powodują korozję lub erozję. Inżynierowie 
dokładnie projektują rurociągi i inne sys-
temy mechaniczne tak, aby przetrwały co 
najmniej do następnego przestoju przewi-
dzianego w harmonogramie. W między-
czasie oczekiwane punkty zapalne koro-
zji/erozji – np. na zewnętrznych kolan-
kach rur – są sprawdzane ręcznie, raz 
w roku lub częściej. Niestety, prędkość 
korozji w danym urządzeniu czy instalacji 
nie jest łatwa do przewidzenia i może się 
w dużym stopniu zmieniać, nawet z dnia 
na dzień – np. z powodu zmian natężenia 
przepływu, składu płynu, temperatury, 
ciśnienia czy użycia inhibitorów korozji. 
Istnieje ryzyko, że większa niż oczekiwana 

W wielu fabrykach systemy sterowania 
i monitoringu wykorzystują tylko sygnały 
analogowe 4-20 mA ze swoich urządzeń 
obsługujących technologię HART, tracąc 
wartość dostarczaną przez informacje 
oferowane przez to rozwiązanie. Jest to 
szczególnie istotne dla przyrządów inte-
ligentnych i siłowników zaworów, stoso-
wanych w systemach bezpieczeństwa, 
które wysyłają swoje sygnały analogowe 
do przeznaczonego dla nich elementu 
logicznego – co oznacza, że wartościowe 
zmienne procesowe i dane diagnostyczne 
dotyczące kondycji urządzeń nigdy nie 
trafiają do systemu sterowania. 

Istnieje jednak rozwiązanie tego pro-
blemu. Wielu użytkowników może uzy-
skać dostęp do informacji standardu 
HART w swoich urządzeniach bezpieczeń-
stwa poprzez wyposażenie istniejących 
czujników i siłowników w adaptery bez-
przewodowe (fot. 2). Adaptery te łączą 
się z urządzeniami HART i przesyłają 
poprzez bezprzewodową sieć Wireless-
HART dane dotyczące wielkości zmien-
nych oraz diagnostyki. Adapter konwer-
tuje sygnał z przewodowego wejścia 
HART na bezprzewodowe wyjście Wire-

lessHART, a następnie ów sygnał bezprze-
wodowy jest wysyłany do bramy siecio-
wej poprzez sieć WirelessHART. Brama 
sieciowa jest połączona przewodowo 
z systemem docelowym, takim jak sys-
tem zarządzania zasobami lub rozpro-
szony system sterowania (Distributed 
Control System – DCS). Połączenie prze-
wodowe stanowi zwykle sieć Modbus 
lub Ethernet.

Bezpieczeństwo w ramach diagnostyki HART

↗ Fot. 2. Adaptery bezprzewodowe (takie 
jak widoczny na zdjęciu THUM firmy Emer-
son) mogą wysyłać dane HART przez sieć 
bezprzewodową. Opcje dla użytkowników, 
umożliwiające wykorzystywanie tych urzą-
dzeń w obszarach zagrożonych wybuchem, 
rosną w miarę tego, jak zwiększa się dostęp-
ność sprzętu dopuszczonego do pracy 
w takich obszarach.

Źródło: Emerson Automation Solution
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prędkość zmniejszania się warstwy metalu 
w instalacjach może prowadzić w relatyw-
nie krótkim czasie – nawet rzędu dni czy 
tygodni – do katastrofalnej straty zawar-
tości zbiorników albo rur.

Lepszym podejściem w porówna-
niu z okresową inspekcją manualną jest 
ciągły monitoring tego typu procesów 
online. Dostępne w wersji przewodowej 
lub bezprzewodowej czujniki online zain-

stalowane na zewnątrz rur lub zbiorni-
ków wykorzystują do ciągłego mierzenia 
grubości metalu technologię ultradźwię-
kową. Na podstawie danych historycz-
nych wyznaczane są prędkość zmniejsza-
nia się grubości metalu i spodziewany 
termin awarii. Podczas gdy mała liczba 
czujników korozji/erozji zapewnia natych-
miastowe bezpieczeństwo i oszczęd-
ność pracy ze względu na zmniejszenie 

potrzeby manualnych inspekcji punktów 
zapalnych, to realny zwrot z inwestycji 
występuje wtedy, gdy użytkownik łączy 
sieć czujników grubości ścian rur/zbior-
ników z innymi czujnikami do pomiarów 
i przewidywania korozji/erozji płynów, 
obejmującymi np. czujniki temperatury 
(inwazyjne lub montowane na konstruk-
cji), czujniki pH, natężenia przepływu czy 
ciśnienia (fot. 3).

Kompleksowy monitoring w całej 
fabryce oraz przewidywanie skutków 
korozji/erozji pozwala użytkownikom na 
bardziej agresywną działalność bez zwięk-
szonego ryzyka, czyli:

 →  zwiększa okresy pomiędzy wyłączeniami 
maszyn i urządzeń;

 →  redukuje zużycie chemicznych inhibito-
rów korozji;

 →  zwiększa zdolność do wykorzystywania 
okazyjnie kupowanych surowców, o znacz-
nie bardziej korozyjnych/erozyjnych wła-
ściwościach niż te normalnie dostępne.

Funkcje diagnostyczne – zarówno wbudo-
wane w urządzenia inteligentne, jak i te 
zaprojektowane indywidualnie z uwzględ-
nieniem potrzeb procesów w danej 
fabryce – pomagają we wczesnym identy-
fikowaniu problemów, gdy są one jeszcze 
łatwe do rozwiązania. Wykrywanie tego, 
że np. termoelement po cichu koroduje, 
zanim przestanie działać, ciśnieniowy 
zawór bezpieczeństwa zmierza w stronę 
awarii, a rurociągowi grozi wyciek, może 
zapobiec przestojom, pozwolić na uniknię-
cie zanieczyszczenia środowiska i przeciw-
działać innym fatalnym skutkom. Istnieje 
wiele sposobów na wdrożenie tych środ-
ków, pod warunkiem że kierownictwo 
fabryki zamierza podjąć kluczowe pierw-
sze działania.

Mark Menezes Mark Menezes kieruje działem pomiarów 
(m.in. ciśnienia, temperatury, poziomu, 
natężenia przepływu i korozji) kanadyj-
skiej firmy Emerson Automation Solutions, 
w której pracuje od ponad dwudziestu lat.

 

Online

Więcej materiałów o diagnostyce 
znajdą Państwo na stronach:
www.controlengineering.pl
www.utrzymanieruchu.pl

↗  Fot. 3. Nieinwazyjne, podłączone do sieci urządzenia do monitorowania korozji/erozji dostar-
czają ciągłych wyników pomiarów grubości rur. Obserwując prędkość zmniejszania się warstwy 
metalu w czasie, można przewidzieć wystąpienie awarii.
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Pe na niezale no  z modu em 
hybrydowym
W ród szerokiej gamy elementów bezpie-
cze stwa jednym z najnowszych i najbardziej 
interesuj cych produktów jest kompakto-
wy, wykonany w IP67/IP69K modu  hybrydo-
wy I/O serii TBPN. Dzi ki wysokiemu stopnio-
wi ochrony komponent mo e by  instalowa-
ny praktycznie w najtrudniejszych warunkach 
rodowiskowych, i to bez dodatkowej obu-

dowy czy szafki ochronnej. Urz dzenie oferu-
je cztery porty bezpieczne (oznaczone ó tym 
kolorem) oraz cztery porty do obs ugi sygna-
ów standardowych, w ród nich dwa por-

ty masterów IO-Link. Ka dy z nich umo liwia 
pod czenie koncentratora IO-Link obs ugu-
j cego do 16 sygna ów pochodz cych z czuj-
ników lub urz dze  wykonawczych. TBPN 
ma równie  opcj  komunikacji ethernetowej. 
Protokó  Profinet/Profisafe zapewnia mo li-
wo  wymiany danych z zewn trznymi sys-
temami. Jednak najbardziej innowacyjn  
cech  modu u jest mo liwo  realizacji zada  
logicznych. I to zarówno dla sygna ów bez-
piecznych, jak i standardowych. Dzi ki temu 
modu  mo e sta  si  niezale nym i podstawo-
wym uk adem steruj cym systemu bezpie-
cze stwa maszyny. 

Wy cznik awaryjny z pod wietle-
niem dla przemys u spo ywczego
Kolejnym interesuj cym produktem jest przy-
cisk awaryjnego zatrzymania z pod wie-
tleniem, oferuj cy nawet stopie  ochrony 
IP69K. W ka dym zak adzie przemys owym 
zdarzaj  si  sytuacje, gdy maszyna nieocze-
kiwanie zostanie zatrzymana. Przyciski awa-
ryjnego zatrzymania z pod wietleniem nie 
pozwalaj  na strat  czasu. Sygnalizacja 

wietlna jasno informuje, czy wszystko jest 
w porz dku (np. ó te pod wietlenie), czy 
przycisk jest wci ni ty (pod wietlenie na 
kolor czerwony migaj cy), czy te  inny przy-
cisk w uk adzie zosta  wci ni ty (sygnalizacja 
ci g ym wiat em czerwonym). 

Normy bezpiecze stwa
Firma Turck oferuje mo liwo  odbycia szko-
le  z profesjonalnymi trenerami posiadaj -
cymi szerok  wiedz  z zakresu norm bezpie-
cze stwa maszyn. W trakcie takich spotka , 
które odbywaj  si  w centrum szkolenio-
wym powsta ym przy siedzibie firmy w Opo-
lu, mo na pog bi  swoj  wiedz  oraz zdoby  
odpowiedzi na pytania z zakresu obowi z-
ków, których nale y dope ni , aby maszyna 
by a ca kowicie bezpieczna. Szkolenie mo na 
odby  w grupie lub indywidualnie.

Kompleksowa oferta
Celem firmy Turck jest zaproponowa-
nie pe nej oferty z zakresu bezpiecze stwa 
maszynowego z jednego ród a, od jedne-
go dostawcy. Produktów, wiedzy, mo liwo-
ci przeprowadzania audytów i ocen zgodno-
ci. Wszystkiego, co mo e wyj  naprzeciw 

wymaganiom naszych klientów.

Andrzej Dwojak
Product Manager w firmie Turck Sp. z o.o.

Bezpiecze stwo 
w pe nym zakresie
Kompleksowe podej cie do zagadnie  bezpiecze stwa wymaga 
zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i mo liwo ci skorzystania 
z licznych urz dze  ochrony. Staraj c si  wyj  naprzeciw tym 
oczekiwaniom, firma Turck oferuje zarówno szerok  palet  
komponentów bezpiecze stwa maszyn, jak i mo liwo  realizacji 
audytów bezpiecze stwa.

Turck Sp. z o.o.
ul. Wroc awska 115, 45-836 Opole
tel.: (+48) 77 443 48 00
fax: (+48) 77 443 48 01
e-mail: poland@turck.com
www.turck.pl
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Zarz dzanie obwodem automatyki blokadowej, 
opartym na 2-przewodowym przep ywomierzu 
masowym Coriolisa

Obwody automatyki blokadowej w zak adzie chemicznym 
s u  zwi kszeniu bezpiecze stwa i s  jednym z podstawowych 
elementów Programu Zapobiegania Awariom (PZA). Poprawnie 
wdro ona architektura obwodu pomaga poprawi  dyspozycyjno  
instalacji przetwórczej, poniewa  ogranicza przypadkowe jej postoje. 
S  one niemile widziane, albowiem ograniczaj  produktywno . 
W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe kryteria 
dobrego zarz dzania obwodem automatyki blokadowej w zak adzie 
chemicznym. Oparto go na 2-przewodowym przep ywomierzu 
masowym Coriolisa Promass F200 z funkcjonalno ci  Heartbeat 
i atestem poziomu nienaruszalno ci bezpiecze stwa SIL2/3 TÜV.

ród a ryzyka niezadzia ania 
obwodu automatyki blokadowej
Podsystem pomiarowy obwodu blokado-
wego, jaki w podstawowym przypadku sta-
nowi pojedynczy przep ywomierz Promass 
F200, jest zazwyczaj nara ony na du o trud-
niejsze warunki procesowe i rodowisko-
we ni  te, jakie towarzysz  pracy sterownika 
bezpiecze stwa w szafie systemu automaty-
ki. W praktyce na nieskuteczno  zadzia ania 

funkcji bezpiecze stwa, jak  pe ni obwód, 
wp yw w oko o 35% ma podsystem pomia-
rowy. ród a ryzyka niezadzia ania przep y-
womierza w sytuacji tego wymagaj cej kry-
j  si  w znacznej mierze w b dach systema-
tycznych. Wynikaj  one z usterek b d cych 
skutkiem np. korozji chemicznej czujnika, 
okresowo zbyt wysokiej temperatury pracy, 
obecno ci b bli gazu w cieczy mierzonej lub 
innego, niepo danego oddzia ywania proce-
su technologicznego. Pozosta e ród a ryzyka 

to usterki przypadkowe podzespo ów elek-
tronicznych, z których zbudowano „orga-
nizm” przep ywomierza. Miar  jego usterko-
wo ci jest , b d ca odwrotno ci  znanego 
powszechnie parametru MTBF ( redni czas 
bezawaryjnej pracy), jaki zawsze podaje pro-
ducent urz dzenia z atestem SIL2/3.

Jak zapewni  ma  warto  , aby 
automatyka blokadowa skutecznie 
dba a o bezpiecze stwo?
Odpowiedzi  jest u ywanie funkcji Heart-
beat przep ywomierza. Poniewa  Promass 
F200 zosta  zaprojektowany i wdro ony przez 
Endress+Hauser zgodnie z regu ami tzw. nor-
my poprawy niezawodno ci PN-EN 61508, to 
obliczono i podano odsetki wszystkich mo -
liwych jego usterek – bezpiecznych ( SD+ SU) 
oraz niebezpiecznych ( DD+ DU) – które cz-
nie stanowi  warto  . Zadaniem Heart-
beat jest wykrywanie usterek, które mog  
si  pojawi  w przep ywomierzu. Dzi ki temu 
pokrycie diagnostyczne usterek SD+ DD jest 
bezkonkurencyjnie du e i wynosi a  do 98% 
warto ci . Za spraw  u ycia wbudowanych 
w przetwornik dwóch wzorców odniesie-
nia o udokumentowanej wysokiej stabilno-
ci d ugoterminowej (tj. generatorów kwar-

cowych), realizowana jest diagnostyka toru 
pomiarowego wewn trz przep ywomierza 
oraz dryftu wzajemnego wzorców bez zak ó-
cania funkcji pomiarowych przyrz du. Fina-
em jest wydruk raportu z weryfikacji – pe -

nowarto ciowego dokumentu ze sprawdze-
nia przep ywomierza. Heartbeat skutecznie 
obni a ryzyko niewykrycia potencjalnych 
usterek niebezpiecznych ( DU) przep ywo-
mierza Promass F200 do warto ci zaled-
wie 73 FIT. Skoro wiadomo, e rednie praw-
dopodobie stwo usterki urz dzenia pomia-
rowego z atestem SIL jest okre lone jako 
PFDavg  DU · t, to wida , jak du  korzy ci  
jest stosowanie Heartbeat, tzn. Promass 
F200 nie obci a s u b utrzymania ruchu 
obowi zkiem cz stych sprawdze  (testów 
kontrolnych), pozwalaj c jednocze nie na 
bardziej elastyczne planowanie postojów 
instalacji. Zatem wdra aj c w zak adzie che-
micznym obwody automatyki blokadowej, 
nale y pami ta , aby rozwa y  u ycie prze-
p ywomierza cechuj cego si  jak najmniejsz  
warto ci  DU.
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Wyd u enie okresów mi dzy 
testami kontrolnymi obwodu 
automatyki blokadowej
Testy kontrolne podsystemów obwodu auto-
matyki blokadowej s  niezb dne do potwier-
dzania dyspozycyjno ci funkcji bezpiecze -
stwa, tzn. braku usterek niebezpiecznych 
w obwodzie. Mówi o nich norma popra-
wy bezpiecze stwa funkcjonalnego PN-EN 
61511, a dodatkowo w jej cz ci 1 i w roz-
dziale 16.3.3b wskazuje si  na koniecz-
no  dokumentacji okresowych bada  dia-
gnostycznych i inspekcji. Procedury testo-

we przep ywomierza zwykle wymagaj  
jego demonta u z ruroci gu i wys ania na 
stacj  kalibracyjn , a po wykonaniu tam 
weryfikacji ponownego jego monta u. Wio-
d ce koncerny chemiczne w swoich rapor-
tach o bezpiecze stwie zak adowym informu-
j , e z o ono  tych czynno ci prowadzi do 
powstania ok. 4% usterek. Oczywistym fak-
tem jest wi c, e udokumentowana weryfi-
kacja przep ywomierza w miejscu jego pra-
cy i bez demonta u to bardzo po dana funk-
cja. Zastosowanie Promass F200 w obwodzie 
blokadowym zaspokaja to zapotrzebowa-
nie. Za spraw  weryfikacji Heartbeat i unika-
towo ma ej warto ci DU u ytkownik obwodu 
automatyki blokadowej mo e odsun  w cza-
sie a  do 5 lat kolejn  planowan  weryfika-
cj  stanu przep ywomierza na stacji kalibra-
cyjnej. Wskazuje na to rachunek redniego 
prawdopodobie stwa usterki w ustalonym 

czasie PFDavg  ½ · DU· T1, z którego otrzymu-
jemy warto  1,9 · 10–3 (SIL2). Potwierdza to 
Endress+Hauser w dokumentach przep ywo-
mierza oraz niezale na jednostka notyfikowa-
na TÜV we w asnym raporcie z bada . Inicjo-
wanie weryfikacji jest mo liwe w dowolnym 
momencie – bez zawieszania funkcji pomia-
rowych – za pomoc  lokalnego LCD z menu 
w j zyku polskim lub zdalnie z nastawni. 
Tre  raportu z weryfikacji jest spójna z nor-
m  PN-EN 61511, za  w g owicy przetwornika 
archiwizowanych jest a  do 8 ostatnich rapor-
tów, co u atwia in ynierowi dokumentowanie 
prowadzonych sprawdze , zgodnie z PZA.

Aprobata niezale nej jednostki 
notyfikowanej TÜV dla Heartbeat 
jako weryfikacji Promass F200 wg 
zalece  norm PN-EN 61508/61511
Na rynku dost pnych jest wiele przep ywo-
mierzy z wbudowan  funkcj  diagnosty-
ki. Jej zakres zazwyczaj jest ograniczony do 
wykrywania fizycznych uszkodze  przyrz du 
lub wyj cia poza zakres nominalnych warun-
ków pracy, wynikaj cych ze zmian tempera-
tury, ci nienia lub warto ci przep ywu. Infor-
macja o tym, czy przyrz d mierzy z dok adno-
ci  deklarowan  w specyfikacji producenta, 

zazwyczaj wymaga demonta u urz dze-
nia i poddania go sprawdzeniu. W przypad-
ku Heartbeat sprawdzeniu podlega ca y Pro-
mass F200 – od rur pomiarowych do sygna u 
wyj ciowego z przetwornika – bez demon-
ta u z ruroci gu. Niezale na jednostka 

notyfikowana TÜV oceni a funkcjonalno  
Heartbeat i wyda a za wiadczenie mówi ce, 
e pozwala ona uzyska  deklarowan  przez 

producenta niepewno  pomiarow  przy 
pokryciu diagnostycznym usterek a  do 98%.

Podsumowanie
Od 1 czerwca 2016 roku zak ady przemys o-
we na terenie Polski, uznane za podmioty 
o podwy szonym lub du ym ryzyku prowa-
dzonej dzia alno ci przetwórczej, maj  obo-
wi zek stosowa  si  do nowelizacji Ustawy 
„Prawo Ochrony rodowiska” (Dz.U. 2016 
poz. 672), która uwzgl dnia wytyczne Dyrek-
tywy Seveso III (2012/18/UE). Artyku  251 
tej ustawy nakazuje m.in. okre li  prawdo-
podobie stwo zagro enia awari  przemys o-
w . Artyku  252 wymaga m.in. monitorin-
gu funkcjonowania instalacji przemys owej 
z uwzgl dnieniem najlepszych dost pnych 
praktyk. W zak adzie chemicznym niezb d-
ne jest sporz dzenie programu zapobiegania 
awariom (PZA) i jego realizacja. Jednym z jej 
elementów mo e by  stosowanie 2-przewo-
dowego przep ywomierza masowego Corio-
lisa Promass F200 z atestem SIL2/3 i funk-
cj  Heartbeat zamiast uci liwych przep ywo-
mierzy turbinkowych, owalnoko owych lub 
kryzowych. Wyró nia si  on bowiem:

• wysok  dyspozycyjno ci  funkcji pomiarowej, 
niezb dn  w projektowaniu i u ytkowaniu 
obwodów automatyki blokadowej (SIS/ESD),

• unikatowo ma  warto ci  DU, dzi ki czemu 
jest idealnym narz dziem do realizacji strate-
gii zmniejszania liczby i czasu trwania niepla-
nowanych przestojów,

• wyd u onym do 5 lat okresem mi dzy testa-
mi kontrolnymi weryfikuj cymi dyspozycyj-
no  przep ywomierza, co obni a koszty ope-
racyjne powodowane m.in. cz stym demon-
ta em urz dze ,

• dzi ki atestowi SIL3 na firmware przetwor-
nika mo liwo ci  u ycia jednego mode-
lu Promass F200 w obwodach blokadowych 
z g osowaniem 1oo2 lub 2oo3, co uprasz-
cza projekt w bran y AKPiA i zmniejsza liczb  
urz dze  rezerwowych.

Mariusz Szwagrzyk
Specjalista ds. bezpiecze stwa 
funkcjonalnego w przemy le
Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. 
ul. Wo owska 11, 51-116 Wroc aw, Polska
tel. +48 71 773 00 23
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Bezpieczeństwo informacji jest obec-
nie bardzo często tematem publicz-
nych dyskusji, a jego znacze-

nie będzie się tylko zwiększać. Ujawnie-
nie przez Edwarda Snowdena informacji 
dotyczących inwigilacji obywateli, a także 
zdarzające się kradzieże wielkich ilości 
danych – np. ze sklepów internetowych, 
holdingów finansowych czy firm teleko-
munikacyjnych – spowodowały, że kwe-

stia ta trafiła na pierwsze strony gazet 
i serwisów informacyjnych. Najprawdopo-
dobniej problem będzie narastał, zwłasz-
cza gdy uwzględni się stały wzrost popu-
larności i rozprzestrzenianie się zastoso-
wań technologii Internetu Rzeczy (Internet 
of Things – IoT). 

Według prognoz liczba urządzeń wyko-
rzystujących technologię IoT osiągnie do 
2020 r. aż 50 mld, co będzie wiązało się 
z licznymi udogodnieniami i korzyściami 
dla konsumentów i firm. Dla hakerów 
taka sytuacja stanie się jednak żyłą złota. 
Na rynku upowszechni się bowiem nowy 
rodzaj sprzętu komputerowego (hardware) 
oraz oprogramowania, za pomocą których 
da się kraść dane lub pieniądze. 

Wyniki testów dotychczas stosowa-
nych zabezpieczeń urządzeń IoT nie są 
szczególnie zachęcające. Badaczom udało 
się już włamać do wszystkiego – od inteli-
gentnych urządzeń produkowanych przez 
należącą do Google firmę Nest Labs, 
przez podłączoną do Internetu lalkę, po 
drukarkę od Canona. Znaczne i możliwe 

Doug Drinkwater

Jak bezpieczny jest
Internet Rzeczy?
Znajdujemy się dopiero na początku ery, w której Internet Rzeczy 
uczyni nasze życie łatwiejszym. Jednocześnie trzeba będzie sobie 
poradzić z bardzo realnym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa 
przesyłanych nim danych.
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do wykorzystania luki w oprogramowa-
niu zostały także znalezione w żarówkach 
z modułami WiFi, inteligentnych zegar-
kach (smartwatch), a nawet podłączonych 
do Internetu nianiach elektronicznych 
(baby monitors).

Pojawiają się pytania, jak te zagrożenia 
wpływają i wpłyną na firmy, skoro np. do 
ich sieci WiFi są dołączane takie urządze-
nia jak inteligentne termostaty. Eksperci 
od cyberbezpieczeństwa szybko sformuło-
wali swoje obawy związane z technologią 
IoT. Wielu z nich wskazuje na producen-
tów urządzeń jako tych, od których zależy 
w tej mierze bardzo wiele.

Zagrożone urządzenia

Badanie przeprowadzone wśród 7 tys. 
informatyków przez międzynarodowe sto-
warzyszenie specjalistów ds. cyberbez-
pieczeństwa ISACA wykazało, że aż 75% 
z nich uważa, iż producenci urządzeń 
obsługujących technologię IoT nie wdra-
żają wystarczających środków zabezpie-
czeń danych. 73% badanych stwierdziło 
z kolei, że istniejące normy zabezpieczeń 
są niedostateczne.

– Internet Rzeczy ułatwia nam życie 
i czyni je pod wieloma względami lep-
szym – ocenia Brian Honan, dyrektor 
zarządzający irlandzkiej firmy BH Consul-
ting. – Niestety, musimy także wziąć pod 
uwagę, że w pędzie do wprowadzania na 
rynek urządzeń przeznaczonych do współ-
pracy z IoT producenci zapominają czę-
sto o bezpieczeństwie. Nierzadko okazuje 
się, że nowoczesny sprzęt przeznaczony 
do współpracy z Internetem Rzeczy już od 
momentu wyjęcia z opakowania nie jest 
odpowiednio chroniony. Ma słabe zabez-
pieczenia fabryczne, ustawione domyślnie 
łatwe do złamania hasła, a osoby mające 
złe zamiary mogą w łatwy sposób prze-
jąć nad nim kontrolę. Wiele z tych urzą-
dzeń jest w stanie gromadzić liczne i naj-
różniejsze informacje, co ma służyć rozma-
itym firmom do poprawy swoich usług, ale 
jeżeli te informacje trafią w niewłaściwe 
ręce, ucierpi prywatność.

Na szerokim froncie ataków 

Ken Munro jest dyrektorem generalnym 
i założycielem brytyjskiej firmy PenTest 
Partners, skupiającej zespół specjalistów 
testujących możliwości penetracji przez 
sieć. Udało im się już znaleźć wiele sła-

bych punktów w zabezpieczeniach urzą-
dzeń IoT. Munro zgadza się, że zabezpie-
czenia muszą być zaprogramowane w pro-
duktach od samego początku, szczególnie 
biorąc pod uwagę duże przyspieszenie 
w rozpowszechnianiu się urządzeń IoT.

– Jako badacz zabezpieczeń wręcz 
kocham Internet Rzeczy, a to dlatego, że 
istnieje w nim tak ogromna powierzch-
nia do przeprowadzania rozmaitych ata-
ków – mówi Munro, dodając, że hakerzy 
mają tu do dyspozycji niemal wszystko, 
począwszy od niedostatecznych zabezpie-
czeń urządzeń i aplikacji mobilnych, skoń-
czywszy na słabych punktach interfejsów 
programistycznych aplikacji (API) i infra-
struktury serwerów. Rozprowadzanie na 
szeroką skalę urządzeń IoT służy bezpo-
średnio zwiększaniu tego ryzyka.

– W sieci IoT każdy ma dostęp do 
wszystkiego, co oznacza, że potrzebu-
jemy ekspertów od oprogramowania ukła-
dowego (firmware), systemów operacyj-
nych (OS), aplikacji mobilnych i kodów 
programowych – zauważa Ken Munro. 
– Musimy wiedzieć, jak łączyć aplika-
cje z technologią bezprzewodową i GSM. 
Zestaw umiejętności wymaganych do 
wdrożenia technologii IoT stale dynamicz-
nie rośnie. Widzimy szalone przyspiesze-
nie w dostępności urządzeń IoT, spowodo-
wane głównie tym, że można na tym zaro-
bić pieniądze. Myślę jednak, że niedługo 
zaczną wreszcie powstawać odpowiednie 
normy podejmujące kwestie bezpieczeń-
stwa w tym zakresie.

Munro jest członkiem Fundacji Bezpie-
czeństwa Internetu Rzeczy (IoT Security 
Foundation), organizacji, która pracuje 
właśnie nad opracowaniem takich norm. 
Podobne zadania dla sprzętów mobilnych 
postawiło przed sobą Stowarzyszenie 
GSM (GSM Association), którego działal-

ność koncentruje się na interesach opera-
torów sieci mobilnych na całym świecie. 
Producenci zbyt często są skupieni raczej 
na dostarczaniu urządzeń na rynek, niż 
na ich bezpieczeństwie. Niektórzy zwy-
czajnie mają nadzieję, że wystarczy łata-
nie zabezpieczeń metodą OTA (Over The 
Air – bezprzewodowych aktualizacji opro-
gramowania) lub liczą na to, że problemy 
same znikną.

Poprzez słabe punkty technologii IoT, 
które zwykle znajdują się w kodach źró-
dłowych aplikacji lub są związane ze sła-
bymi hasłami i niezabezpieczonymi sie-
ciami WiFi, hakerzy są w stanie prze-
jąć kontrolę nad urządzeniami lokalnie 
lub zdalnie. W tym drugim przypadku 
może to doprowadzić do ataków na więk-
szą skalę, skutkujących np. wyłączeniem 
w całej firmie ogrzewania czy nielegalnym 
monitorowaniem biura w celu upewnienia 
się, kiedy jest ono puste.

Wielu ekspertów za główną kwestię 
cyberbezpieczeństwa związanego z IoT 
uważa zarządzanie łatkami (poprawkami) 
zabezpieczeń (patch management). Wyra-
żają oni też obawy, że ataki na urządze-
nia IoT mogą doprowadzić do rozsyłania 
przez urządzenia podłączone do sieci IoT 
złośliwego oprogramowania (malware) 
za pomocą botnetów (grupy komputerów 
zainfekowanych złośliwym oprogramowa-
niem, pozostającym w ukryciu przed użyt-
kownikiem i pozwalającym jego twórcy na 
sprawowanie nad nimi zdalnej kontroli) 
lub nawet zwykłych e-maili ze spamem.

Korzyści więcej niż strat

Duńska firma transportowa Maersk dys-
ponuje jednym z największych do tej pory 
wdrożeń Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(Industrial Internet of Things – IIoT). Zre-
alizowano je, aby zapewnić we wszystkich 
przewożonych kontenerach chłodniczych 
właściwą temperaturę. Monitorowanie jej 
poziomu jest prowadzone w czasie rze-
czywistym za pomocą czujników podłą-
czonych do Internetu (IP-enabled sensors). 

Warto rozważyć

  Jakie dodatkowe środki bez-
pieczeństwa i metody zabez-
pieczeń mogą podjąć firmy 
w dziedzinie IoT?

Każda ocena ryzyka 
powinna obejmować 
próbę wzięcia pod uwagę 
sposobu myślenia prze-
stępców oraz wyciąganie 
wniosków z analogicznych 
sytuacji z przeszłości.
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Wcześniej na sprawdzenie i raportowa-
nie tych warunków technicy potrzebowali 
dwóch dni. Odczyty z czujników są cały 
czas przesyłane za pośrednictwem sate-
lity do systemów monitorujących, dzięki 
czemu wszelkie problemy na statkach 
znajdujących się na pełnym morzu mogą 
być natychmiast identyfikowane. 

Jak twierdzi Andy Jones, dyrektor ds. 
informatyki brytyjskiego oddziału firmy 
Maersk, problemy powstają wówczas, 
gdy systemy IoT są podłączane do ukła-
dów fizycznych, takich jak układ hamul-
cowy czy poduszki powietrzne pojazdów 
albo instalacje ogrzewania i klimatyza-
cji w budynkach. W tych obszarach ist-
nieje wiele wyzwań związanych z zapew-
nieniem bezpieczeństwa. Nie tylko 
z powodu trudności z organizacją aktuali-
zacji i wprowadzania poprawek do urzą-
dzeń i oprogramowania, ale także dlatego, 
że protokół Internetowy (IP) wykorzysty-
wany przez urządzenia IoT jest z natury 
rzeczy niezabezpieczony.

Czynniki ryzyka: Internet, 
urządzenia i użytkownicy

– Połączmy wszystkie zagrożenia z trzema 
faktami – wylicza Allan Woodward, pro-
fesor informatyki na Uniwersytecie 
w Surrey. – Po pierwsze, w Internecie nie 
wypracowano dotąd żadnej formy poro-

zumienia jego użytkowników dotyczą-
cego poziomu usług. Po drugie, w sieci ist-
nieją miliony urządzeń znajdujących się 
w rękach mało obeznanych z techniką 
użytkowników. Po trzecie, dostęp do sieci 
jest możliwy na całym świecie. W efek-
cie otrzymujemy istną mieszankę wybu-
chową! W dodatku Internet Rzeczy jest 
konfigurowany za pomocą wbudowa-
nych systemów komputerowych, rów-
nież w przypadku taniego, dostępnego od 
ręki sprzętu i oprogramowania z otwartym 
kodem źródłowym. Mam też świadomość, 
jak słabe jest zarządzanie poprawkami, 

a przecież aktualizacja oprogramowa-
nia układowego we wbudowanych syste-
mach IoT pozostaje ekstremalnie trudna. 
W sumie upoważnia to do stwierdzenia, 
że Internet Rzeczy jest dalece bardziej 
zagrożony niż podstawowe, klasyczne 
systemy komputerowe. Stanowi obszar, 
w którym tak naprawdę powinniśmy 
powtórzyć wszystkie lekcje z informatyki, 
jakie braliśmy przez ostatnie dwadzieścia 
pięć lat.

Pole działań dla firm: audyty

Zadbanie o bezpieczeństwo sieci IoT jest 
w dużej mierze rolą dyrektorów ds. infor-
matyki i innych osób decyzyjnych w fir-
mach. Wszyscy oni powinni zadbać 
o przeprowadzanie audytów i właściwe 
zarządzanie urządzeniami IoT. Nawet 
gdyby wiązało się to z koniecznością prze-
prowadzenia inspekcji w celu ustale-
nia, które zakładowe urządzenia łączą 
się z sieciami. Trzeba bardzo dokład-
nie i skrupulatnie sprawdzać, jakie dane 
mogłyby być zagrożone w razie włama-
nia do systemu i do czego mieliby dostęp 
hakerzy, jeśli sieć byłaby wydzielona. 
Każda ocena ryzyka powinna też obejmo-
wać próbę wzięcia pod uwagę sposobu 
myślenia przestępców oraz wyciąganie 
wniosków z analogicznych sytuacji z prze-
szłości.

Firmy powinny również opracowy-
wać i wprowadzać w życie swoje własne 
reguły dotyczące korzystania z Internetu 
Rzeczy. Użytkownicy powinni mieć pełną 
świadomość, że ich dane mogą w nim 
zniknąć oraz że istnieje ryzyko, iż wyko-
rzystywane urządzenia dostaną się pod 
kontrolę niepowołanych osób.

Doug DrinkwaterDoug Drinkwater jest redaktorem portalu 
Internet of Business.

 

Online

O intrygujących kierunkach rozwoju 
IoT przeczytają Państwo w artykule 
„Od technologii IoT do IoAT, czyli 
wstęp do Internetu Rzeczy Auto-
nomicznych”, zamieszczonym w nr. 
5/2017 Control Engineering Polska 
oraz pod adresem:
www.controlengineering.pl

Często okazuje się, że 
nowoczesny sprzęt prze-
znaczony do współpracy 
z Internetem Rzeczy 
już od momentu wyję-
cia z opakowania nie jest 
odpowiednio chroniony. 
Ma słabe zabezpiecze-
nia fabryczne i ustawione 
domyślnie łatwe do zła-
mania hasła.
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FIRMA PREZENTUJE

I dem Safety Switches to brytyjski produ-
cent wysokiej jako ci komponentów bez-
piecze stwa. Firma zosta a za o ona 

w 2003 roku przez osoby zwi zane z sukce-
sem marki Guardmaster, czo owego produ-
centa komponentów bezpiecze stwa. Obec-
ne produkty s  zaprojektowane na bazie wie-
loletnich do wiadcze . Wszystkie urz dzenia 
s  produkowane w Wielkiej Brytanii, co 
zapewnia ich wysok  jako . Priorytetem fir-
my Idem jest rozwój nowych produktów 
i wdra anie nowych technologii, np. RFID, jak 
równie  dba o  o jako  oferowanych pro-
duktów. Dlatego wszystkie wy czniki opusz-
czaj ce zak ad produkcyjny testuje si  pod 
k tem poprawno ci dzia ania.

Producent oferuje najszersz  gam  rozwi -
za  wy czników w wykonaniu kwasoodpor-
nym. S  to: 

• wy czniki linkowe, 
• czujniki zbiegania ta my, 
• wy czniki bezkontaktowe, 
• wy czniki rygluj ce, 
• wy czniki kluczowe, 
• wy czniki stopu awaryjnego, 
• systemy kontroli dost pu, 
• kra cówki bezpiecze stwa, 
• wy czniki zawiasowe.

Wy czniki charakteryzuj  si  du  odpor-
no ci  mechaniczn  i s  przeznaczone do 
pracy w ci kich warunkach. Na przyk ad 
wy czniki linkowe znajduj  zastosowanie 
w zak adach przeróbki w gla kamiennego, 
zak adach chemicznych i rafineriach. Wy cz-
niki s  dedykowane dla aplikacji, w których 
stosuje si  mycie wysokotemperaturowe 
(CIP & SIP). Wy czniki maj  wykonanie 
IP69K, jak równie  wyko czenie powierzch-
ni spe niaj ce Ra4. Dzi ki temu wiet-
nie nadaj  si  dla przemys u spo ywczego, 
farmaceutycznego.

Wi kszo  wersji ze stali nierdzewnej ma 
równie  dost pne odmiany specjalne do stref 
zagro onych wybuchem (strefa 1, 2, 21, 22).

Wielofunkcyjne urz dzenie dost pu UGB-KLT
• si a ryglowania F1Max = 3000N
• opcja pozwalaj ca na awaryjne odblokowanie

przez osoby znajduj ce si  wewn trz
• wbudowany wy cznik KLT z kodowaniem RFID
• wersja na 2 lub 4 przyciski (lampki, prze czniki)
• mo liwo  blokowania k ódkami
• PLe Cat. 3

Przyk adowe rozwi zania: 

Wy czniki bezkontaktowe RFID LMF-SS
• zakres prze czania – 14 mm
• RFID – kodowanie
• brak dedykowanego kontrolera
• wska nik LED
• unikalne kodowanie 
• styki 2NC 1 NO

Przyciski zatrzymania awaryjnego 
ze stali nierdzewnej

• wersje specjalne z mo liwo ci  zapi cia k ódki
• 3 lub 4 pola zestyków
• opcjonalnie 2-kolorowa dioda LED
• wersje ATEX 
• otwarcie zestyków przy zdj tej pokrywie

Wy cznik rygluj cy HYGIELOCK KL3-SS
• si a ryglowania do 2000 N
• w ska obudowa 48 mm×177 mm
• 8 pozycji wej cia klucza
• zestyki 4 NC + 1 NO
• wska nik 2×LED

Wy czniki bezpiecze stwa 
do pracy w trudnych warunkach
Przedstawiamy Pa stwu nowe wy czniki bezpiecze stwa wykonane ze stali nierdzewnej, 
brytyjskiego producenta, firmy Idem. 

OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121A , 02-234 Warszawa

tel. +48 (22) 863 27 22
www.oemautomatic.pl

Jaros aw Kalista 
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Nowo ci 
w najbardziej kompleksowej ofercie 
systemów bezpiecze stwa na rynku

Bardzo dobrym przyk adem takiego 
podej cia s  pojawiaj ce si  nowe urz -
dzenia. Pozwalaj  one z jednej stro-

ny upro ci  konstrukcj  aplikacji bezpiecze -
stwa, zmniejszy  niezb dne stany maga-
zynowe przy jednoczesnym uproszczeniu 
implementacji oraz znacznie rozbudowanej 
funkcjonalno ci urz dze . Poni ej prezentu-
jemy kilka przyk adowych urz dze  z tego-
rocznej oferty.

Guardmaster Guardshield 450L
Kurtyna wietlna o modu owej budo-
wie i uniwersalnych elementach sk ado-
wych. Tradycyjna kurtyna wietlna sk a-
da a si  z pary nadajnika i odbiornika. Aby 
mie  komplet cz ci zapasowych, niezb d-
ne by o przechowywanie obydwu elemen-
tów. W GuardShield 450L elementy wietl-
ne kurtyny s  uniwersalne, a ich funkcjonal-
no  definiuje modu  plug-in, jaki zostanie 
do danego adaptera w o ony. Ka dy ele-
ment wietlny kurtyny mo e by  nadajni-
kiem, odbiornikiem podstawowym oraz 

odbiornikiem z zaawansowan  diagnostyk . 
Jest te  mo liwo  zastosowania uniwersal-
nego modu u plug-in i jego zdefiniowanie 
w zale no ci od sposobu pod czenia. Dzi ki 
temu u ytkownicy mog  minimalizowa  swo-
je stany magazynowe oraz jeszcze bardziej 
standaryzowa  listy komponentów na maszy-
nach w przypadku OEM. GuardShield 450L 
s  wyposa one w sygnalizacj  maksymalne-
go zasi gu pracy danej kurtyny. Kurtyna mo e 
by  diagnozowana za po rednictwem dar-
mowego narz dzia Connected Components 
Workbench przez specjalny interfejs optycz-
ny. Dzi ki temu diagnostyka awarii kurty-
ny lub powodów jej zadzia ania jest jeszcze 
atwiejsza. Kurtyny s  przygotowane do 

pracy w aplikacjach, gdzie wymaga si  naj-
wy szych poziomów niezawodno ci Typ 4 
(wg IEC 61496), PLe (wg EN13894), SIL 3 
(IEC61508). 

Najwa niejsze cechy Kurtyny GuardShield 450L:
• uniwersalne nadajniki i odbiorniki, 
• wymienne adaptery zmieniaj ce 

funkcjonalno , 
• wysoko  chroniona do 1950 mm,
• zasi g w przypadku wersji podstawowej to 

do 4 m przy rozdzielczo ci 14 mm i 6,5 m przy 
rozdzielczo ci 30 mm,

• zasi g wersji zaawansowanej 7 metrów przy 
rozdzielczo ci 14 mm i 16 metrów przy roz-
dzielczo ci 30 mm, 

• wbudowany muting na 2 i 4 czujnikach, 
• banking, 
• diagnostyka za po rednictwem oprogramo-

wania CCW,
• mo liwo  pod czenia kaskadowego kurtyn 

wietlnych nawet w kszta t litery L lub U, 
• laserowe wspomaganie ustawienia kurtyny, 
• typ 4 (wg IEC 61496), PLe (wg EN13894), 

SIL 3 (IEC61508),
• obudowa IP 65,
• mo liwo  dowolnego monta u bez utraty 

rozdzielczo ci.

Guardmaster Lifeline 5
To pierwszy w bran y pó przewodnikowy 
wy cznik linkowy zatrzymania awaryjne-
go, który wykorzystuje opatentowan  tech-
nologi  mikroprocesorow . Pozwala to na 

Rockwell Automation jest obecnie najwi kszym na wiecie dostawc  
kompleksowych systemów bezpiecze stwa maszynowego. Pozycj  
globalnego lidera w rozwi zaniach Safety zawdzi cza wysokiej klasy 
specjalistom produktowym i aplikacyjnym, jak równie  najwy szej 
klasy urz dzeniom zapewniaj cym bezpiecze stwo kilkuset 
milionom ludzi ka dego dnia. In ynierowie Rockwell Automation 
nie ustaj  w d eniu do poprawy zarówno niezawodno ci i jako ci 
oferowanych urz dze  bezpiecze stwa, jak i ich funkcjonalno ci.
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zwi kszenie bezpiecze stwa bez ograniczenia 
wydajno ci w automatyce przemys owej. 

Pó przewodnikowe dzia anie wy cznika 
Lifeline 5 to elektroniczny system monito-
rowania linki, kompensuj cy rozszerzalno  
ciepln  przewodu. Eliminuje to podstawow  

wad  tradycyjnych wy czników linkowych 
podatnych na niepo dane wyzwolenia. 
Wy cznik linkowy Lifeline 5 zapewnia ci -
g y dost p do funkcji stopu awaryjnego, która 
zatrzymuje maszyn  przez proste poci gni -
cie do czonej linki. Rozwi zanie oparte na 
mikroprocesorze upraszcza instalacje i umo -
liwia bardziej skuteczne utrzymanie, jak rów-
nie  wykrywanie problemów. Diody LED 
pozwalaj  na skuteczne monitorowanie regu-
lacji napr enia kabla oraz dostarczaj  infor-
macji o statusie i diagnostyce podczas pracy. 

Wy cznik Lifeline 5 jest dost pny w dwóch 
wersjach: z odlewu aluminiowego lub odpor-
nej stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP66 
i IP67. 

G ówne cechy:
• Ple, Cat 4 zgodne z EN ISO 13849-1, 
• SIL CL3 zgodny z IEC 62061 oraz IEC 61508,
• NFPA 79,
• d ugo  systemu do 100 m,
• wyj cia OSSD: 2 wyj cia OSSD do zada  

Safety; 1 zestyk pomocniczy; 1 napr enie/
margines,

• elektroniczny system monitorowania linki, 

• temperatura pracy: 20°C do +75°C 
( 4°F do 167°F),

• wersja z odlewu aluminiowego lub ze stali 
nierdzewnej o stopniu ochrony IP66 i IP67.

Te dwa rozwi zania wskazuj  kierunek roz-
woju produktów RA. W dalszej kolejno ci 
urz dzenia te maj  mie  mo liwo  pracy 
bezpo rednio w sieci Ethernet/IP dzi ki pro-
toko owi CIP Safety. B dzie to kolejny krok na 
drodze do uproszczenia architektury. 

RAControls Sp. z o.o.
Autoryzowany Dystrybutor 
Rockwell Automation
ul. Ko ciuszki 112, 40-519 Katowice
tel. 32 788 77 00
e-mail: biuro@racontrols.pl
www.racontrols.pl

RAControls 01 art spons.indd   3 2017-11-02   15:25:43

Oferta RAControls Sp. z o.o.  
w zakresie produktów bezpieczeństwa obej-
muje: – urządzenia łączności – przemienniki 
i silniki – moduły wejścia/wyjścia – sterowniki 
ruchu/sterowniki silników – programowalne 
sterowniki i sterowniki logiczne (PLC) bezpie-
czeństwa – przyciski i urządzenia sygnalizują-
ce – przekaźniki i regulatory czasowe.

RAControls Sp. z o.o. autoryzowany  

dystrybutor Rockwell Automation

Oferowane przez nas nowatorskie produkty i rozwiązania bezpieczeństwa  
firmy Rockwell Automation poprawią funkcjonalność Państwa maszyn przy 
jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, operatywności i wydajności perso-
nelu. Nasza oferta produktów bezpieczeństwa obejmuje: – urządzenia łączności 
– przemienniki i silniki – moduły wejścia/wyjścia – sterowniki ruchu/sterowniki 
silników – programowalne sterowniki i sterowniki logiczne (PLC) bezpieczeń-
stwa – przyciski i urządzenia sygnalizujące – przekaźniki i regulatory czasowe.

Rockwell Automation zapewnia dostawę pełnego pakietu narzędzi elektro-
nicznych, umożliwiających stworzenie systemu bezpieczeństwa.

– Safety Automation Builder
– Safety Functions
– SISTEMA
– Safety Accelerator Toolkit i innych

http://www.marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/pl/ 

MachineSafety/ToolsAndDownloads

Zestaw narzędzi do wyboru produktu
Nasz potężny asortyment narzędzi wyboru produktu i konfiguracji systemu 
pomoże Państwu dobrać i zastosować produkty Rockwell Automation.

http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Katalog produktów on-line
Rozbudowana oferta została stworzona po to, aby dać Państwu możliwość 
udoskonalenia procesów technologicznych na każdym etapie cyklu produk-
cyjnego.

http://www.rockwellautomation.com/products/

40-519 Katowice ul. Kościuszki 112, tel. +48327887706, www.racontrols.pl, email: dok@racontrols.pl

mailto:biuro@racontrols.pl
http://www.racontrols.pl
http://www.marketing.rockwellautomation.com/safety-solutions/pl/
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
http://www.rockwellautomation.com/products/
http://www.racontrols.pl
mailto:dok@racontrols.pl
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Jak stosować
procedury
LOTO?
Systemy LOTO chronią osoby 
wykonujące prace przy maszynie 
przed niechcianą manipulacją 
źródłem energii oraz 
uniemożliwiają jej włączenie, 
dopóki prace nie zostaną zakończone. 
Jakie są niezbędne kroki 
w procedurach LOTO? 
Od czego zacząć i jakie są etapy 
ich wdrożenia w zakładzie?
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mgr inż. Grzegorz Wilk

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy 
człowiek ma prawo do bezpiecz-
nych i higienicznych warunków 

pracy (art. 66). Ponadto pracodawca jest 
zobowiązany chronić zdrowie i życie pra-
cowników poprzez zapewnienie bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy 
przy odpowiednim wykorzystaniu osią-
gnięć nauki i techniki (art. 207). 

Jedną z metod poprawy bezpieczeń-
stwa podczas wykonywania prac eks-
ploatacyjnych, w tym pozaprodukcyj-
nych, takich jak konserwacje, serwisy czy 
remonty, są procedury systemów Lock-
out/Tagout (zablokuj/oznacz). 

Korzyści z wdrożenia 
systemu LOTO

Systemy LOTO składają się z wielu pro-
cedur i praktyk, które mają na celu zabez-
pieczenie pracowników przed niespodzie-
wanym załączeniem zasilania, urucho-
mieniem urządzeń czy przed uwolnieniem 
niebezpiecznej energii podczas wykony-
wania prac. LOTO chroni więc pracow-
nika podczas prac związanych z utrzy-
maniem maszyn w ruchu, a to pozwala 
zminimalizować liczbę wypadków, które 
mogą się wydarzyć w trakcie tych prac. 

Dzięki wdrożeniu tych procedur maszyna 
jest ponownie uruchamiana bez zbędnych 
przestojów, co umożliwia planowe reali-
zowanie założeń produkcji. Dodatkową 
korzyścią z kompleksowego wdrożenia 
systemu LOTO jest możliwość zmniejsze-
nia kosztów ubezpieczeń pracowniczych, 
czyli obniżenie kosztów pracy.

System LOTO chroni nie tylko ludzi, 
lecz także maszyny i urządzenia – pozwala 
je zabezpieczyć przed przypadkowymi 
uszkodzeniami, które mogą być wywołane 
np. pozostawieniem narzędzi w strefach 
pracy maszyn. Jego zastosowanie umożli-
wia więc wyeliminowanie ewentualnych 
dodatkowych kosztów związanych z tego 
typu zdarzeniami. 

Aby jednak wdrożenie systemu LOTO 
zaowocowało opisanymi korzyściami, nie-
zbędne jest uświadomienie pracownikom, 
jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest sto-
sowanie się do jego procedur. Nawet naj-
lepszy system nie będzie bowiem dzia-
łał, dopóki załoga nie zostanie poinfor-
mowana, przeszkolona oraz przekonana 
o słuszności jego stosowania. 

Od czego zacząć 

Na początku drogi implementacji nowych 
rozwiązań bezpieczeństwa w zakładzie 
produkcyjnym należy określić wielkość 
parku maszynowego oraz rodzaj maszyn. 
Pod uwagę trzeba wziąć również obszar, 

W obowiązujących przepisach nie ma 
bezpośredniego nakazu korzystania z sys-
temów LOTO, jednak zawarte w nich 
wymogi dotyczące zapewnienia bezpie-
czeństwa podczas pracy z maszynami 
można odnieść do procedur LOTO. Mowa 
tutaj o rozporządzeniach wdrażających 
podstawowe dyrektywy dotyczące bez-
pieczeństwa maszyn, a mianowicie: 

 →  dyrektywę 2009/104/WE z dnia 16 wrze-
śnia 2009 r. dotyczącą minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny użytkowania sprzętu roboczego 
przez pracowników podczas pracy – tzw. 
dyrektywę narzędziową;

 →  dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie maszyn – tzw. dyrek-
tywę maszynową. 

W akcie prawnym, który wprowadza 
dyrektywę narzędziową 2009/104/WE, 
a mianowicie Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie użytkowa-
nia maszyn przez pracowników podczas 
pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596, ze 
zm.), zawarte są wymogi dotyczące orga-
nizacji i bezpieczeństwa prac konserwa-
cyjnych. Powinny być one wykonywane 

podczas postoju maszyny, a jeśli nie jest 
to możliwe, należy stosować odpowied-
nie środki ochronne. Ponadto maszyny 
powinny być wyposażone w łatwo rozpo-
znawalne urządzenia do odłączania ener-
gii, a ponowne przyłączenie maszyny do 
źródeł energii nie może stanowić zagro-
żenia dla pracowników. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn 
(DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1228, ze zm.), 
wdrażające dyrektywę maszynową, 
zawiera wymogi dotyczące maszyn, 
mające na celu zapewnienie ich bezpiecz-
nej konserwacji. Ponadto tu również zna-
lazł się zapis, zgodnie z którym maszyny 
powinny być wyposażane w łatwo roz-
poznawalne urządzenia odłączające je 
od wszystkich źródeł energii, przy czym 
w urządzeniu należy uwzględnić funkcję 
zablokowania go, jeżeli ponowne podłą-
czenie zasilania energią mogłoby zagra-
żać ludziom.

Wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa można również znaleźć w normie 
PN-EN 1037 „Bezpieczeństwo maszyn. 
Zapobieganie niespodziewanemu uru-
chomieniu”. Mówi ona m.in. o sposobie 
bezpiecznej ingerencji człowieka w nie-
bezpieczne strefy maszyny.

LOTO a przepisy

↙  System Lockout/Tagout pozwala na tym-
czasowe odcięcie źródeł energii do maszyn, 
w skuteczny sposób unieruchamiając je na 
czas trwania prac serwisowych.
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który według dyrektywy narzędziowej 
2009/104/WE dotyczy instalacji prze-
mysłowych. Na tym etapie bardzo istotne 
jest także ustalenie, czy dysponujemy 
odpowiednimi zasobami – czasem i fun-
duszami – żeby zrealizować takie przed-
sięwzięcie. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
procedura przygotowawcza do wdroże-
nia systemu LOTO powinna być przepro-
wadzona przez kierownika działu bądź 
obszaru. Pozwoli to zdobyć jak największą 
wiedzę na temat planowanych w zakła-
dzie prac, a także określić, jakie proce-
dury bezpieczeństwa trzeba będzie zasto-
sować.

W odniesieniu do każdej ocenianej 
maszyny należy przeprowadzić analizę 
ryzyka, w której określa się niezawod-
ność funkcji bezpieczeństwa. Działanie to 
pozwoli odpowiednio dobrać system bez-
pieczeństwa.

Aby prawidłowo wprowadzić system 
LOTO, należy starannie określić punkt 

startowy wdrożenia. Ważne jest opraco-
wanie listy maszyn, które mają być objęte 
wdrożeniem. Konieczne jest również okre-
ślenie stopnia ewentualnych zmian po 
zakończeniu prac w systemie funkcjono-

wania LOTO i technicznych środków bez-
pieczeństwa. 

Należy zwrócić uwagę na to, jakie 
energie zasilają maszynę, ponieważ będzie 
to miało wpływ na poziom skomplikowa-
nia procesu wdrożenia. Rodzaje energii 
niszczących są bardzo często źle identyfi-
kowane – pamięta się tylko o energii elek-
trycznej, tymczasem oprócz niej w zakła-
dzie występują też energie mechaniczne, 
pneumatyczne czy hydrauliczne. 

Energię dzielimy na: kinetyczną, 
czyli energię ciała, która jest związana 
z ruchem jego masy (prąd, obracające się 
mechanizmy napędów, łańcuchy, ruch 
siłowników, płynący strumień itp.), oraz 
potencjalną, zmagazynowaną poprzez np. 
uwięzienie bądź grawitację (baterie, kon-
densatory, podnoszone elementy, ciśnie-
nie w akumulatorach, rurach, zbiorni-
kach, uwięzione ciśnienie, gazy i ciecze). 
Jednym z kroków wymaganych do realiza-
cji przy wdrażaniu procedur LOTO może 
być sprawdzenie, czy maszyny i instala-
cje mają odpowiednie urządzenia, które 
będą mogły rozproszyć wymienione ener-
gie potencjalne. Jeżeli takowych nie ma, 
zalecane jest, aby je odpowiednio dobrać 
i zainstalować.

Ostatnim krokiem jest wybór odpo-
wiedniego systemu blokad oraz ujednoli-
cenie go dla całego zakładu (więcej na ten 
temat będzie mowa w dalszej części arty-
kułu). 

Etapy wdrożenia 

Realizację procesu wdrożenia proce-
dur LOTO rozpoczyna się od dostosowa-
nia i ewentualnej modernizacji maszyn, 
obszaru oraz instalacji. Należy ustalić 
wymaganą liczbę punktów do blokowa-
nia energii.

Następnie trzeba opracować pro-
cedury w formie pisemnej. Jeżeli jest 
taka potrzeba, warto stworzyć również 
pisemną instrukcję postępowania.

Kolejny krok to wyposażenie zakładu 
w odpowiednią liczbę blokad i zawieszek 
ostrzegawczych, czyli elementów wyposa-
żenia LOTO. Ich rodzaj i liczba powinny 
być adekwatne do przyjętej strategii oraz 
do liczby osób pracujących w zakładzie.

Następnym etapem jest naniesienie 
oznaczeń punktów do blokowania ener-
gii wraz z umieszczeniem w widocznym 
miejscu lokalnych instrukcji bezpiecznego 
postępowania.

 →  W zależności od rodzaju czynności pod-
czas wykonywania prac serwisowych 
zawieszamy kłódkę czerwoną – oznacza 
ona odcięcie i zablokowanie źródła ener-
gii przez osobę upoważnioną. Kłódka ta 
ma trwale przymocowaną zawieszkę, 
która zawiera imię i nazwisko, nazwę 
firmy, nr identyfikacyjny i inne. Do każdej 
czerwonej kłódki przeznaczony jest indy-
widualny klucz. 

 →  Pomiędzy zmianami zawieszamy kłódkę 
żółtą. Informuje ona, że prace są wstrzy-
mane, a instalacja lub maszyna jest 
odcięta od energii. Kłódka ta powinna 
mieć zawieszkę z informacją „stan przej-
ściowy”. Klucz ma funkcję master key 
(tzw. system klucza generalnego). 

 →  Zielona kłódka informuje o wyłączo-
nej z produkcji maszynie bądź instala-
cji oraz o braku wykonywanych prac. Na 
zawieszce widnieje informacja „wyłą-
czona z produkcji”. Klucz również ma 
funkcję master.

 →  Gdy przy jednej maszynie czy instala-
cji pracuje więcej osób, używamy kłódki 

w kolorze niebieskim do tzw. lockboxów 
(skrzynki z otworami, do których przypi-
namy kłódki osób wykonujących pracę 
przy danej maszynie; pozwalają one 
przyspieszyć przygotowanie maszyny do 
prac serwisowych i w największym stop-
niu zminimalizować ryzyko popełnie-
nia błędów). Kłódka ta powinna mieć 
zawieszkę z informacją „blokowanie gru-
powe” oraz datę jej założenia. Do każdej 
kłódki przeznaczony jest indywidualny 
klucz. Kierujący zespołem blokuje wszyst-
kie źródła energii, zakładając kłódkę nie-
bieską, a klucze umieszcza w skrzynce, 
na której swoje kłódki indywidualne 
zawieszają wszyscy pozostali członkowie 
zespołu. 

Każdy pracownik wykonujący pracę 
w zakładzie powinien być wyposażony 
w kłódki osobiste przeznaczone do bloko-
wania energii. Każda z kłódek musi mieć 
jeden kluczyk. Powinna być oznaczona 
nazwą lub logotypem firmy oraz nume-
rem lub nazwiskiem pracownika.

Przykładowa procedura LOTO 

Procedury Lockout/
Tagout muszą być nie-
ustannie doskonalone 
poprzez kontrole i audyty 
poprawności stosowa-
nia LOTO. Pomagają one 
wykazać nieprawidłowo-
ści we wdrożonych pro-
cedurach oraz pokazują, 
które elementy należy 
skorygować.



 

W kolejnym kroku należy opracować 
program szkoleniowy dla pracowników, 
z podziałem na trzy grupy:

 →  osoby narażone, które nie biorą udziału 
przy wykonywanych pracach, ale mogą 
przebywać w ich obszarze (np. operator 
maszyn);

 →  osoby upoważnione – często są to pracow-
nicy nadzorujący proces grupowego LOTO 
(koordynator), odpowiadający również za 
przekazanie pracy następnej zmianie (np. 
służby utrzymania ruchu). Mogą to być 
również osoby bezpośrednio zaangażo-
wane w pracę;

 →  pozostałe osoby – znajdują się w zakła-
dzie i mogą mieć styczność z maszyną 
czy instalacją, która ma wdrożony system 
LOTO.

Niezbędne jest przygotowanie materia-
łów szkoleniowych i instrukcji postępo-
wania w procedurach LOTO. Każdy z pra-
cowników (nawet ci, którzy nie stosują 
zabezpieczeń) powinien być przeszkolony. 

Dobrze jest określić częstotliwość szkoleń 
oraz ciągle weryfikować wiedzę pracowni-
ków na ten temat, przeprowadzając egza-
miny praktyczne i teoretyczne. 

Procedury Lockout/Tagout muszą być 
nieustannie doskonalone. Narzędziem do 
tego celu są okresowe kontrole i audyty 
poprawności stosowania LOTO. Pomagają 
one wykazać nieprawidłowości we wdro-
żonych procedurach oraz pokazują, które 
elementy należy skorygować.

Podsumowanie

Każdy moment jest dobry, by pomyśleć 
o bezpieczeństwie pracowników i wdro-
żyć system Lockout/Tagout. Warto jed-
nak zrobić to w sposób przemyślany, po 
etapie przygotowania do implementa-
cji, a następnie kontrolować i udoskona-
lać stosowane procedury, by rzeczywiście 
stały się one narzędziem zapewniającym 
większe bezpieczeństwo pracy w zakła-
dzie produkcyjnym.

Grzegorz Wilk Grzegorz Wilk – automatyk, inżynier bez-
pieczeństwa maszyn. Pracuje w firmie 
Elokon Polska na stanowisku kierownika 
Oddziału Oświęcim. Zrealizował blisko 
200 audytów i 100 projektów moderniza-
cyjnych w kraju i za granicą oraz ponad 
150 analiz układów sterowania. Współ-
pracował z wieloma przedsiębiorstwami, 
m.in.: grupą Eaton, Grupą Faurecia, SAPA 
GROUP, ArcelorMittal Poland, Autoneum 
Poland, KIRCHHOFF Automotive, Mondi 
Simet, Samsung Electronics Poland Manu-
facturing, PZL-Mielec, Messer Eutectic 
Castolin.

 

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykule „Bez-
pieczeństwo przede wszystkim, 
czyli uproszczone procedury LOTO”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

www.bradyeurope.com/LOTOservices  
BRADY Polska
Bezpłatna infolinia: 800 080 178
central_europe@bradycorp.com

LOCKOUT/
TAGOUT
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS PRAC SERWISOWYCH

Pobierz i wypróbuj 
30-dniową wersję próbną 
oprogramowania LINK360

Dzięki programowi LO/TO można zapobiec wielu 
wypadkom związanym z konserwacją urządzeń 
przemysłowych. Sprawne wdrożenie i zarządzanie 
systemem LO/TO  zapewnia wielofunkcyjna 
platforma LINK360. 

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.bradyeurope.com/LOTOservices
mailto:central_europe@bradycorp.com
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W edług wstępnych danych GUS 
w I półroczu 2017 r. liczba 
poszkodowanych w wypad-

kach przy pracy, zgłoszonych na formu-
larzu Z-KW statystyczna karta wypadku, 
wyniosła ogółem 39 093 osoby i była 
o 0,4% mniejsza niż w I półroczu 2016 r. 
Z liczby ogólnej 38 778 osób uległo 
wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim 
(o 0,4% mniej niż w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego), 222 osoby – wypad-
kom z ciężkimi obrażeniami ciała (analo-
gicznie o 0,9% mniej), wypadkom śmier-
telnym – 93 osoby (tj. o 13,4% więcej niż 
w I półroczu 2016 r.). 

W opracowaniu przygotowanym przez 
Państwową Inspekcję Pracy (PIP) jako naj-
częstsze przyczyny upadków ludzi z wyso-
kości wymienia się: niską świadomość 
zagrożenia, rozpoczynanie pracy na wyso-
kości bez szczegółowego jej zaplanowa-
nia, niedostateczne informowanie pracow-
ników o zagrożeniach (m.in. brak stosow-
nych instrukcji i szkoleń), niedostateczny 
nadzór nad wykonywaniem prac na wyso-
kości, a także brak wyposażenia pracow-
ników w odpowiedni sprzęt chroniący 
przed upadkiem oraz nieużywanie lub nie-
prawidłowe używanie przez pracowników 
sprzętu ochronnego. 

W dużych międzynarodowych korpo-
racjach, takich jak Skanska, opracowuje 
się własne standardy BHP, które wyni-
kają z obowiązujących przepisów i zasad 

bezpieczeństwa pracy określonych przepi-
sami prawnymi w Polsce, a także szczegó-
łowych norm dotyczących maszyn, urzą-
dzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wska-
zówek technologicznych dla różnych 
rodzajów robót. Standardy BHP powstają 
też na podstawie dobrych praktyk wypra-
cowanych przez firmę – dotyczy to rów-
nież prac na wysokości. W firmie Skanska 
obowiązują też szczegółowe standardy dla 
każdego z rodzaju prac na wysokości.

Przepisy i normy

W Polsce podstawowym aktem praw-
nym dotyczącym bezpieczeństwa pracy 
jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W Dzienniku 
Ustaw z 2003 r. nr 169, poz. 1650 opu-
blikowano obwieszczenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Zgodnie z zawartą w nim 
definicją pracą na wysokości jest każda 

praca wykonywana na powierzchni 

ponad 1 metr nad poziomem podłogi lub 

ziemi, jeśli powierzchnia ta nie jest osło-

nięta ze wszystkich stron do wysokości 

co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami 

lub ścianami z oknami oszklonymi i nie 

jest wyposażona w stałe konstrukcje lub 

urządzenia chroniące pracownika przed 

upadkiem z wysokości.

Wymogi dotyczące pracy na wysokości 
zawarte są również w wielu polskich nor-
mach, np.

 →  PN-EN ISO 14122-1:2016-08 – 
„Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki 
dostępu do maszyn”, 

 →  PN-EN 13374:2013-08 – „Tymczasowe 
systemy zabezpieczeń na krawędzi budyn-
ków. Warunki techniczne wyrobu. Metody 
badań”, 

 →  PN-EN 795:2012 – „Ochrona przed 
upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwi-
czące”, 

 →  PN-EN 353-2:2005 – „Środki ochrony 
indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Urządzenia samozaciskowe 
z giętką prowadnicą”, 

 →  PN-EN 354:2012 – „Indywidualny sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości. 
Linki bezpieczeństwa”, 

 →  PN-EN 355:2005 – „Indywidualny sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości. 
Amortyzatory”, 

 →  PN-EN 361:2005 – „Indywidualny sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości. 
Szelki bezpieczeństwa”,

 →  PN-EN 813:2008 – „Indywidualny sprzęt 
zapobiegający upadkom z wysokości. 
Uprząż biodrowa”,

 →  PN-EN 358:2002 – „Indywidualny sprzęt 
ochronny ustalający pozycję podczas 
pracy i zapobiegający upadkom z wysoko-
ści. Pasy ustalające pozycję podczas pracy 
i ograniczające przemieszczanie oraz linki 
ustalające pozycję podczas pracy”.

Wymagania i zabezpieczenia

Trudno wymienić wszystkie obowiązu-
jące wymagania dotyczące pracy na wyso-
kości, wynikające z przepisów prawa. 
Na pewno pracownicy zatrudnieni na 
wysokości powinni przejść przeszkole-
nie podstawowe i okresowe BHP, potra-

Bohdan Szafrański

Bezpieczeństwo pracy 
na wysokości
Praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna, dlatego powinna 
być prawidłowo zorganizowana, nadzorowana i wykonywana przez 
przeszkolonych pracowników, przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
i wyposażenia.
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fić posługiwać się przydzielonymi środ-
kami ochrony osobistej oraz urządzeniami 
zabezpieczającymi, bezpiecznie obsługi-
wać podstawowe urządzenia do trans-
portu poziomego i pionowego, a także 
mieć książeczkę kwalifikacyjną z aktu-
alnymi wpisami dotyczącymi ich stanu 
zdrowia. 

Jeśli chodzi o stan zdrowia pracow-
ników, to np. wady wzroku wymagające 
stałego noszenia szkieł korekcyjnych sta-
nowią przeciwwskazanie do zatrudnie-
nia w pracy na wysokości (nie dotyczy to 
soczewek kontaktowych). 

Na rynku jest dziś wiele różnego typu 
zabezpieczeń i środków ochrony osobi-
stej związanych m.in. z wykonywaniem 
prac na wysokości, przy czym należy 
zwracać uwagę, by sprzęt zabezpiecza-
jący był zgodny z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami. Firma Kee Safety poin-

formowała we wrześniu o wprowadzeniu 
do sprzedaży ulepszonych bramek Kee 
Gate w odpowiedzi na zmianę zapisów 
normy EN 14122-3:2016. Nowy pro-
dukt zachował główne elementy bramek 
zabezpieczających, ale zgodnie z nową 
normą, jeżeli praca odbywa się na wyso-
kości powyżej 500 mm, należy zastoso-
wać system ochrony przed upadkiem. 
Preferowanym rozwiązaniem są barierki 
zabezpieczające, natomiast tam, gdzie 
są one instalowane, należy zastosować 
także bramki samozamykające. Firma Kee 
Safety oferuje też wiele innych systemów, 
np. KeeGuard – wolno stojące barierki do 
zabezpieczania krawędzi dachów, KeeLine 
– system lin asekuracyjnych, KeeGuard 
Premium – balustrada samonośna o budo-
wie kompaktowej itp. 

Z oferty firmy TOTEM Safety z Cho-
rzowa warto wymienić m.in. systemy ase-

kuracyjne Latchways, zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości: poziome 
linowe systemy asekuracyjne i linowe 
podwieszane, barierki asekuracyjne stałe 
i mobilne, urządzenia samohamowne 
i pionowe linowe systemy asekuracyjne. 
Firma oferuje również szynodrabiny 
i szyny FABA – systemy asekuracji piono-
wej zabezpieczające pracowników w przy-
padku prac wykonywanych na masztach, 
wieżach GSM, wieżach oświetleniowych 
itp. 

Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG 
środki ochrony indywidualnej do pracy 
na wysokości zalicza się do najwyższej, 
III kategorii ryzyka. Z tego powodu muszą 
one być poddawane ocenie na etapie pro-
jektowania oraz należy zapewnić kontrolę 
jakości produkowanych wyrobów. Każdy 
wprowadzany na rynek produkt musi 
przejść procedurę badań wykonaną przez 
odpowiednią jednostkę notyfikującą. Pro-
dukty z kategorii III zgodnie z normą 
PN-EN 365 podlegają też obowiązko-
wym przeglądom okresowym, w okre-
sie nie dłuższym niż raz w roku. Dlatego 
firma SUNDOOR radzi, by wybierając 
środek ochrony indywidualnej, zwracać 
uwagę na oznakowanie produktów i uzy-
skać informacje o zgodności z wytycznymi 
norm oraz posiadanymi certyfikatami. Jak 
radzą specjaliści firmy, kolejnym krokiem 
jest wybranie podzespołów, które razem 
tworzą system zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości. Należy zwracać 
uwagę na rodzaj wykonywanej pracy, np. 
odśnieżanie, poruszanie się po konstruk-
cjach stalowych lub pracę w zawieszeniu, 
wysokość, na jakiej będzie wykonywana 
praca, jej częstotliwość oraz warunki spe-
cjalne, takie jak praca w strefach zagroże-
nia wybuchem, prace spawalnicze itp. 

Firma SUNDOOR oferuje produkty 
różnych producentów, np. szelki bezpie-
czeństwa marki Miller (należy do kon-
cernu Honeywell) Revolution Comfort R2 
z taśmą DualTech. Ich zalety to: ruchome 
klamry PivotLink, umieszczone na wyso-
kości pasa, ruchoma tylna klamra zacze-
powa typu D, pełna swoboda ruchu; nie-
standardowe etykiety identyfikacyjne 
i wygodne mocowanie. 

Rynek uprzęży bezpieczeństwa

Analitycy firmy Technavio, zajmują-
cej się badaniami rynku, prognozują, 
że światowy rynek uprzęży bezpieczeń-

↙  System zapewnia-
jący bezpieczeń-
stwo podczas pracy 
na wysokości. Linka 
ratunkowa zabez-
pieczona jest przed 
uszkodzeniem, które 
mogłoby być spowo-
dowane kontaktem 
z krawędzią.
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stwa będzie rósł do 2021 r. średnio rocz-
nie powyżej 7% i w 2021 r. osiągnie war-
tość 1,38 mld dolarów. Jednym z głów-
nych czynników wpływających na ten 
rynek jest wzrost popytu ze strony ener-
getyki wiatrowej. Ochrona przed upad-
kiem z wysokości jest kluczowa w tym 
dziale gospodarki i ma na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa pracowników. Prze-
mysł ten w ciągu kilku minionych lat bar-
dzo szybko się rozwijał. 

Według firmy Technavio głównymi 
dostawcami na rynku są firmy: 3M, 
Honeywell International, MSA Safety, 
CMC Security, a kolejni to: Acme Safety, 
Buckingham Manufacturing, Petzl, Pigeon 
Mountain Industry, P&P Safety, Rigid 
Lifelines, Skylotec i Ultra Safe.

Jak wynika z badania „Global Safety 
Harness Market 20172021”, rynek 
północnoamerykański nadal ma domino-
wać na rynku światowym. Ameryka Pół-
nocna, zwłaszcza USA, jest centrum inno-
wacji w zakresie uprzęży bezpieczeństwa, 
co z kolei przyspiesza rozwój rynku glo-
balnego. Globalny rynek uprzęży jest 
coraz silniej skonsolidowany i wiele na 
nim było ostatnio fuzji oraz przejęć. Kilku 
dostawców walczy o zdobycie większego 
udziału w rynku. Największym zagro-
żeniem dla dostawców jest silna konku-
rencja, szybki postęp w wykorzystywa-
nych technologiach, a także częste zmiany 
w preferencjach konsumentów. 

Kilka ważnych uwag

Upadki z wysokości według danych GUS 
i PIP są najczęstszą przyczyną wypad-
ków śmiertelnych oraz poważnych uszko-
dzeń ciała. Dlatego też przed podjęciem 
decyzji o rozpoczęciu prac na wysoko-
ści warto przeanalizować, czy są one rze-
czywiście konieczne. Czasem, jak się oka-
zuje, wiele z nich można przeprowadzić 
w sposób bardziej bezpieczny. Trzeba też 
pamiętać, że z pracą na wysokości wiąże 
się nie tylko niebezpieczeństwo upadku, 
ale również zagrożenie ze strony spadają-
cych z wysokości przedmiotów i elemen-
tów. Dlatego przed tym również trzeba się 
zabezpieczyć. 

Wybór odpowiedniego systemu ase-
kuracyjnego to nie wszystko – ważny jest 
też jego właściwy montaż i późniejszy ser-
wis. Takie usługi oferuje np. firma Alpi-
nex – dystrybutor europejskich producen-
tów systemów asekuracyjnych. Do każdej 
realizacji firma dołącza pełną dokumen-
tację powykonawczą, zawierającą certyfi-
katy produktów, instalatorów, instrukcje 
użytkowania, karty produktu i gwarancji 
oraz prowadzi szkolenie wstępne z obsługi 
systemu. 

Przy niektórych rodzajach prac na 
wysokości trzeba spełnić dodatkowe 
warunki. Na przykład pracownicy zatrud-
nieni przy montażu rusztowań budow-
lanych metalowych muszą mieć upraw-
nienia wydane przez komisję powołaną 

przez Instytut Mechanizacji Budownic-
twa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, 
natomiast osoby zatrudnione przy mon-
tażu, demontażu oraz obsłudze ruszto-
wań wiszących muszą mieć uprawnie-
nia wydane przez Urząd Dozoru Technicz-
nego. 

Podsumowanie

Z danych GUS wynika, że przyczyną 
ponad połowy wypadków przy pracy jest 
niewłaściwe zachowanie się pracownika. 
Dotyczy to również osób z dużym sta-
żem, odpowiednio przeszkolonych, posia-
dających odpowiednie uprawnienia i cer-
tyfikaty. Nikt nie powinien czuć się zwol-
niony z zachowania ostrożności i uwagi.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej.

 

Online

Dzięki skutecznej ocenie zagrożeń 
oraz rozsądnemu i pragmatycznemu 
podejściu do podejmowanych środ-
ków ostrożności przy pracy na wyso-
kościach, kierownicy ds. BHP mogą 
odegrać kluczową rolę w zapewnie-
niu bezpieczeństwa pracownikom. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Nietypowe zagro-
żenia podczas pracy na wysokości”, 
dostępnym na naszej stronie inter-
netowej:
www.utrzymanieruchu.pl

 ←  Szelki bezpieczeństwa rozkładają siły wystę-
pujące podczas upadku na górne części ud,  
miednicę, klatkę piersiową i barki. Zastoso-
wano w nich opatentowany splot trójkątny 
– dzięki niemu powstaje rama, która znacznie 
ułatwia wkładanie szelek.
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FIRMA PREZENTUJE

O wietlenie awaryjne jest kluczo-
wym elementem zapewniaj cym 
bezpieczne opuszczenie budynku 

w momencie wyst pienia zagro enia. Zgod-
nie z norm  PN-EN 1838:2005 – „Zastoso-
wanie o wietlenia. O wietlenie awaryjne” 
podstawowym przeznaczeniem o wietle-
nia awaryjnego jest praca z w asnego ród a 
zasilania, zapewniaj ca odpowiednie nat e-
nie wiat a w przestrzeniach otwartych i dro-
gach ewakuacyjnych. O wietlenie ww. miejsc 
nie jest jednak wystarczaj ce dla opuszcze-
nia obiektu przez osoby w nim przebywaj -
ce. Niezb dne jest tak e stosowanie znaków 
wskazuj cych najkrótsz  drog  ewakuacji do 
wyznaczonego miejsca bezpiecze stwa. 

Ze wzgl du na sposób o wietlania znaków 
bezpiecze stwa mo na dokona  podzia u na 
„piktogramy” o wietlane wiat em zewn trz-
nym lub wewn trznym. Podstawowym para-
metrem maj cym wp yw na ró nice wynika-
j ce ze sposobu o wietlania jest wspó czyn-
nik wysoko ci znaku do odleg o ci, z której 
b dzie on widoczny i rozpoznawalny. Dlate-
go te  dla znaków o wietlanych zewn trznie 
odleg o  ta nie mo e przekracza  100-krot-
no ci wysoko ci wymiaru pionowego „pikto-
gramu”. Innymi s owy, w przypadku du ych 
odleg o ci konieczne jest zastosowanie odpo-
wiednio wi kszego znaku lub odpowiednio 
cz stszego ich umieszczania w sytuacji, gdy 
rozmiar znaku jest niewielki. Istotn  zale-
t  znaków o wietlanych wewn trznie jest to, 
e stosunek odleg o ci do wymiaru piono-

wego wzrasta dwukrotnie, co bezpo rednio 
przek ada si  na sposób stosowania takich 
znaków. 

Przytoczone walory w znacz cy sposób przy-
czyni y si  do rozszerzenia rodziny opraw 
ONTEC R o wersj  E, przeznaczon  do o wie-
tlania znaków wyznaczaj cych drog  ewa-
kuacji oraz miejsc urz dze  ga niczych, cha-
rakteryzuj c  si  wysokim wspó czynni-
kiem luminancji si gaj cym 500 cd/m². 

Zastosowanie wyspecjalizowanej techno-
logii w procesie produkcji wyrobu pozwa-
la uzyska  wysok  sprawno  przy stosun-
kowo niewielkich rozmiarach, co przek a-
da si  na widoczno  znaku o wymiarach 
100×100 z odleg o ci si gaj cej nawet 20 m. 
Dodatkowo zastosowanie diody LED o bardzo 
dobrych parametrach umo liwia uzyskanie 
równomiernego pod wietlenia ca ego znaku 
bezpiecze stwa. 

W zale no ci od potrzeb i specyfikacji obiek-
tu oprawy cechuje ten sam sposób mon-
ta u, który nie wymaga wyspecjalizowane-
go sprz tu, a przy zastosowaniu opcjonalnej 
ramki umo liwia podtynkowe zamontowanie 
opraw. Warto podkre li , e produkt w wersji 
E zachowuje wszystkie atuty, jakie maj  pozo-
sta e typy opraw z rodziny ONTEC R. Jedyna 

ró nica sprowadza si  do sposobu zastoso-
wania urz dzenia. Opisane rozwi zanie jest 
kolejnym krokiem w rozwoju TM TECHNO-
LOGIE Sp. z o.o. w produkcji wysokiej jako ci 
urz dze  spe niaj cych najwy sze mi dzyna-
rodowe standardy, które w bezpo redni spo-
sób wp ywaj  na zwi kszenie bezpiecze stwa 
obiektu i jego u ytkowników.

Bezpiecze stwo w obiektach 
u yteczno ci publicznej
Znaki ewakuacyjne powinny by  widoczne i umieszczane w ka dym miejscu, w którym mo e si  pojawi  
w tpliwo  co do kierunku ewakuacji. Ponadto, zgodnie z norm  PN-ISO 7010:2006 – „Symbole 
graficzne. Barwy bezpiecze stwa. Znaki bezpiecze stwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
u yteczno ci publicznej”, znaki bezpiecze stwa maj  za zadanie zapobiega  wypadkom, zapewnia  
ochron  przeciwpo arow  oraz informowa  o zagro eniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagro enia.

TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 
32-084 Morawica 355 
tel. 12/ 444-60-60 
fax: 12/ 350-57-34 
biuro@tmtechnologie.pl 
www.tmtechnologie.pl
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Sprawdź nasz katalog i zna dź  
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√   pełna lista integratorów 
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Zagrożenia, które występują w prze-
myśle chemicznym, petrochemicz-
nym, energetyce i gazownictwie, 

mogą być przyczyną wybuchów, poża-
rów i destrukcji środowiska naturalnego 
na dużą skalę, dlatego w prawodawstwie 
światowym zwiększa się wymagania for-
malne i techniczne w tym zakresie.

Standardy oraz wymogi prawne

Wymagania formalnoprawne doty-
czące bezpieczeństwa urządzeń i insta-
lacji w obszarze przemysłu procesowego 
i energetyki są określone w sposób ogólny 
w następujących aktach prawnych:

 →  w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane – ustawa zawiera 
wymagania dotyczące projektowania oraz 
budowy obiektów m.in. w zakresie bez-

pieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania;

 →  w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne – zgodnie z jej zapi-
sami projektowanie, produkcja, import, 
budowa oraz eksploatacja urządzeń, insta-
lacji i sieci powinny zapewniać racjonalne 
i oszczędne zużycie paliw lub energii przy 
zachowaniu:

–  niezawodności współdziałania z siecią,
–  bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po 

spełnieniu wymagań ochrony środo-
wiska,

–  zgodności z wymaganiami odrębnych 
przepisów, a w szczególności: prawa 
budowlanego, o ochronie przeciwpora-
żeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, 
o dozorze technicznym, polskich norm 
wprowadzonych do obowiązkowego 
stosowania lub innych przepisów wyni-
kających z technologii wytwarzania 
energii i rodzaju stosowanego paliwa;

Marek Żurawski

Systemy bezpieczeństwa 
funkcjonalnego w przemyśle
na przykładzie systemu blokad FSC elektrociepłowni 
Grupy Azoty w Policach
Urządzenia, instalacje oraz sposoby eksploatacji urządzeń 
w procesach przemysłowych muszą być zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi redukcji ryzyka. Dotyczy to w szczególności tych 
procesów fizykochemicznych, które wiążą się ze zmianą stanu 
skupienia czynnika, przetwarzaniem energii lub procesami 
chemicznymi stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego 
lub środowiska.

↙ Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police
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 →  w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o dozorze technicznym – działania zmie-
rzające do zapewnienia bezpiecznego 
funkcjonowania określonych w ustawie 
urządzeń technicznych objęte są dozo-
rem technicznym. Urząd Dozoru Tech-
nicznego prowadzi nadzór nad bezpie-
czeństwem technicznym oraz działania 
w zakresie podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa procesowego w całym cyklu 
życia urządzeń i instalacji przemysłowych 
w sektorach przemysłu chemicznego, 
petrochemii, energetyki oraz przemysłu 
gazowniczego;

 →  w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 

2014 r. w sprawie harmonizacji ustawo-

dawstw państw członkowskich odnoszą-

cych się do udostępniania na rynku urzą-

dzeń ciśnieniowych – określa ona m.in. 
wymagania dla osprzętu zabezpieczają-
cego, takie jak:

–  niezawodność, odpowiedniość do prze-
widzianych zadań,

–  konstrukcja uwzględniająca wymogi 
konserwacji i badania urządzeń,

–  niezależność od innych funkcji, chyba 
że inne takie funkcje nie mogą mieć 
wpływu na jego funkcję zapewnienia 
bezpieczeństwa,

–  zgodność z odpowiednimi zasadami 
projektowania w celu uzyskania odpo-
wiedniej i niezawodnej ochrony. 
Zasady te obejmują w szczególności 
tryb bezpiecznego działania w razie 
uszkodzenia, redundancję, niejednocze-
sność oraz autodiagnozowanie.

Główne standardy bezpośrednio doty-
czące systemów bezpieczeństwa to:

 →  wieloarkuszowa norma PN-EN 61508 

„Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycz-

nych/elektronicznych/programowalnych 

elektronicznych systemów związanych 

z bezpieczeństwem” 

 →  oraz norma sektorowa PN-EN 61511 

„Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrzą-

dowe systemy bezpieczeństwa do sektora 

przemysłu procesowego”. 

Określają one definicję bezpieczeństwa 
funkcjonalnego jako sposobu zapobiega-
nia zagrożeniom poprzez uprzednio zdefi-

niowane działanie. Głównym celem bez-
pieczeństwa funkcjonalnego jest zmniej-
szenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
niebezpiecznego uszkodzenia, a w konse-
kwencji ograniczenie ryzyka do poziomu 
akceptowalnego. Aby to osiągnąć, normy 
wprowadzają podejście oparte na ana-
lizie i redukcji ryzyka przy użyciu para-
metrów niezawodnościowych, takie jak: 
poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 
SIL (Safety Integrity Level) oraz średnie 
prawdopodobieństwo uszkodzenia nie-
bezpiecznego PFD (Probability of Failure 
on Demand). Definiują one pojęcie cyklu 
życia dla urządzeń związanych z bezpie-
czeństwem, określając jednocześnie fazy 
od koncepcji poprzez realizację i użytko-
wanie do likwidacji. Standaryzują także 
dotychczas używane pojęcia związane 
z systemami automatyki zabezpieczenio-
wej, takie jak system ESD (Emergency 
Shutdown System), system blokad (Inter-
lock System), system FSC (Fail Safe Con-
trol), system zezwoleń (Permissive Sys-
tem) itp. 

Terminem używanym w obu standar-
dach jest SIS (Safety Instrumented Sys-
tem) jako system wykorzystywany do 
wykonania funkcji bezpieczeństwa. Funk-
cja bezpieczeństwa SIF (Safety Instru-
mented Function) jest zaimplementowana 
przez system SIS oraz służy do dojścia lub 
zachowania stanu bezpiecznego procesu 
w sposób odpowiedni do specyficznego 
niebezpiecznego zdarzenia.

Systemy bezpieczeństwa 
w przemyśle

SIS są systemami automatyki zabezpie-
czeniowej przeznaczonymi wyłącznie do 
zapewnienia bezpieczeństwa procesu. 
Zabezpieczają one instalacje przed prze-
kroczeniami dopuszczalnych granic kry-
tycznych parametrów procesu. Pracują 
równolegle z podstawowymi systemami 
sterowania BPCS (Basic Process Control 
System). Zostaną one omówione na przy-
kładzie wydziału elektrociepłowni EC II 
Grupy Azoty w Policach1.

 1  Artykuł został opracowany na podstawie dokumentacji technicznych i technologicznych Centrum Energetyki, wydziału elektrociepłowni 
EC II Grupy Azoty w Policach.

↘  Widok stacji proce-
sowej podstawo-
wego systemu ste-
rowania (BPCS) 
Centrum Energetyki, 
wydziału elektrocie-
płowni EC II w Poli-
cach
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Procesem produkcji energii cieplnej 
oraz energii elektrycznej elektrociepłowni 
EC II steruje podstawowy system stero-
wania procesem (BPCS), system klasy 
DCS (Distributed Control System) Expe-
rion PKS firmy Honeywell. Oprócz swo-
jej podstawowej funkcji realizuje on także 
monitoring stanu zabezpieczeń systemu 
blokadowego. Na stacjach operatorskich 
systemu DCS operator ma możliwość 
obserwacji i wywołania synoptyki bloka-
dowej. Stany blokadowe odczytywane są 
jako alarmy krytyczne systemu podstawo-
wego. Jako system automatyki zabezpie-
czeniowej (SIS) urządzeń elektrociepłowni 
EC II w Policach zastosowano system FSC 
(Fail Safe Control) firmy Honeywell. Sys-
tem bezpieczeństwa realizuje zabezpie-
czenia kotłów, turbin oraz palników elek-
trociepłowni. Wyposażony jest w konsolę 
monitoringu blokad zlokalizowaną pomię-
dzy stacjami operatorskimi podstawo-
wego systemu sterowania. Konsola umoż-
liwia sygnalizację stanów blokadowych 
niezależnie od monitoringu systemu pod-
stawowego, ale także konfigurację zabez-
pieczeń zależnie od trybów pracy elektro-
ciepłowni. 

Przykładową realizację układów stero-
wania oraz układów blokadowych przed-
stawiono na rys. 1. Przedstawia on wyci-
nek instalacji kotła OP (Opromieniowany 
– Pyłowy) oraz uproszczony schemat 
PiA (pomiarów i automatyki) wybra-
nych obwodów. Podstawowym elemen-
tem kotła, w którym zachodzi przemiana 
wody w parę, jest walczak. Jest to cylin-
dryczny zbiornik ciśnieniowy, w którym 
mieszanina parowo-wodna zostaje gra-
witacyjnie oddzielona. Schemat ilustruje 
również zespół młynowy (młyn-wenty-
lator), który służy do wytwarzania pyłu 
węglowego. Pył ten transportowany jest 
pyłoprzewodami do kotła. W kotle zacho-
dzi proces spalania mieszaniny pyłu 
węglowego z powietrzem. Dzięki temu 
energia zawarta w węglu zostaje przeka-
zana energii powstającej pary. 

Na rys. 1 linią przerywaną zostały 
zaznaczone elementy podstawowego sys-
temu sterowania (BPSC). Jest to graficzne 
przedstawienie układu regulacji poziomu 
w walczaku LIC. Regulator realizowany 
jest poprzez system DCS. Jako warto-
ści mierzone regulatora występują trzy 
pomiary poziomu LT. Operator ma moż-
liwość wyboru jednego z trzech pomia-
rów, według którego poziom będzie regu-

lowany. Uzupełnienie wody jest reali-
zowane pompami z systemu DCS. 
Wypracowany sygnał sterujący przekłada 
się na wydajność pomp zasilających.

Linią ciągłą oznaczono elementy sys-
temu zabezpieczeń FSC (SIS). Na schema-
cie przedstawiono realizację dwóch funk-
cji bezpieczeństwa:

 →  Zabezpieczenie walczaka od bardzo 

niskiego poziomu wody (LL) (w dalszej 

części artykułu określany jako SIF 01)

– niski poziom wody w walczaku spo-
woduje wzrost temperatury i ciśnienia, 
jeżeli zawory bezpieczeństwa nie zostaną 
otwarte, w skrajnym przypadku może 
dojść do wybuchu kotła. Funkcja bezpie-
czeństwa SIF jest realizowana poprzez 
trzy pomiary poziomu LT. W przypadku 
spadku poziomu wody w walczaku poniżej 
zdefiniowanego minimum system bezpie-
czeństwa FSC zatrzyma podawanie paliwa 
do kotła, a w konsekwencji odstawi 
kocioł. Zaprzestanie podawania paliwa 
jest rzeczą niezbędną podczas odstawia-
nia kotła, ponieważ przy zaniku płomienia 
podawanie paliwa prowadzi do powstania 
atmosfery wybuchowej w kotle;

 →  Zabezpieczenie układu od zaniku pracy 

pomp zasilających (YH) (w dalszej części 

artykułu określany jako SIF 02) – prze-
miana stanu skupienia wody w walczaku 
odbywa się w sposób ciągły. Ewentualny 
zanik pracy pomp spowoduje spadek ilo-
ści wody w kotle, a w konsekwencji jego 
odstawienie. Po zaniku sygnału z pompy 
pierwszej układ SZR (Samoczynne Załą-
czenie Rezerwy) powinien spowodować 
uruchomienie pompy rezerwowej. Po 10 
sekundach, gdy żadna z pomp nie pracuje, 
następuje odstawienie kotła. System bez-
pieczeństwa FSC monitoruje na bieżąco 

stany urządzeń krytyczne dla procesu – 
w tym wypadku jest to stan pracy pomp 
zasilających P1 i P2. Aktywacja drugiej 
funkcji bezpieczeństwa także powoduje 
zatrzymanie podawania paliwa do kotła, 
a w konsekwencji odstawienie całego kotła.

W przemyśle procesowym podstawowe 
systemy sterowania (BPSC) są nieroze-
rwalnie związane z systemami bezpie-
czeństwa (SIS). Wspólny obszar dotyczy 
przede wszystkim nadzorowanego pro-
cesu, dlatego często elementy obu sys-
temów są ze sobą powiązane. Głównym 
kierunkiem ich integracji jest monitoro-
wanie stanu poszczególnych funkcji bez-
pieczeństwa przez podstawowy system 
sterowania (BPSC). Integracja obu syste-
mów wiąże się z wieloma korzyściami 
dla obsługi danego procesu, ale także 
sprzyja błędom konfiguracyjnym w reali-
zacji systemów bezpieczeństwa. W obiek-
tach wysokiego ryzyka wymagana jest 
separacja funkcji bezpieczeństwa reali-
zowanej przez system blokadowy od 
układów realizowanych przez podsta-
wowy system sterowania. Częstymi błę-
dami wskazywanymi przez specjalistów 
z branży bezpieczeństwa jest całościowa 
lub częściowa realizacja funkcji bezpie-
czeństwa (SIF) poprzez podstawowy sys-
tem sterowania (BPSC). W prezentowa-
nym przykładzie (rys. 1) wszystkie funk-
cje bezpieczeństwa są odseparowane od 
układów podstawowego systemu sterowa-
nia (BPSC). Funkcje bezpieczeństwa kotła 
OP opierają się na przetwornikach pod-
stawowego systemu sterowania, lecz sta-
nowią dwa niezależne obwody pomia-
rowe. System SIS jest autonomicznym 
systemem, który pracuje niezależnie od 

↗ Rys. 1. Przykładowy schemat zabezpieczenia walczaka kotła OP
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układów sterowania procesem. W przy-
padku awarii systemu DCS system FSC 
zapewnia obsłudze monitoring stanów 
blokadowych oraz bezpieczne odstawie-
nie zakładu. 

Określenie poziomu 
nienaruszalności SIL 

Aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjo-
nalne, należy przeanalizować zagrożenia 
stwarzane przez system lub proces tech-
nologiczny oraz wykonać ocenę ryzyka. 
Pierwszym krokiem oceny jest identyfika-
cja zagrożeń. Etap ten może być zrealizo-
wany przy użyciu różnych metod, jednak 
najczęściej używa się do tego celu analizy 
HAZOP (Hazard and Operability Study). 
Jest to metoda powszechnie stosowana 
w przemyśle chemicznym, petrochemicz-
nym i energetycznym, gdzie rozpatrywane 
są odchylenia parametrów procesowych 
od wartości zadanych. Opis zastosowania 
badania HAZOP jest określony w normie 
PN-IEC 61882 „Badania zagrożeń i zdol-
ności do działania (badania HAZOP). 
Przewodnik zastosowań”. 

Podczas badania HAZOP często okre-
śla się na bieżąco, które funkcje są istotne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pro-

cesu i można je kwalifikować jako funkcję 
SIF. Dalszy sposób postępowania dostar-
czają normy PN-EN 61508 oraz PN-EN 
61511.W zależności od skali zagrożeń 
oraz prawdopodobieństwa ich wystąpie-
nia określa się, czy dany proces powinien 
zostać zabezpieczony funkcją SIF oraz 
jaki poziom nienaruszalności SIL musia-
łaby spełniać dana funkcja bezpieczeń-

stwa. Podzespoły służące do wdrożenia 
funkcji bezpieczeństwa są dobierane także 
w zależności od wymaganego poziomu 
nienaruszalności. 

Aby sklasyfikować urządzenie zgodnie 
z SIL, normy PN-EN 61508 i 61511 pro-
ponują zastosowanie parametrów opar-
tych na rachunku prawdopodobieństwa, 
m.in. PFD. Parametr ten opisuje średnie 

↗ Rys. 2. Graf ryzyka na podstawie normy PN-EN 61508
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Tabela. Określenie poziomu nienaruszalności SIL dla funkcji bezpieczeństwa SIF 01 i SIF 02 
w odniesieniu do węzła procesowego Kocioł OP

Element oceny zagrożenia/ryzyka

Funkcja bezpieczeństwa

SIF 01 – niski poziom wody 
w walczaku

SIF 02 – zatrzymanie pomp
 wody zasilającej

Ryzyko możliwość wybuchu kotła 
spadek poziomu wody w walczaku, 
co może spowodować wybuch kotła

Konsekwencje

C2 – poważne trwałe uszkodzenia ciała 
lub ofiara śmiertelna (zagrożenie zdrowia 
i życia personelu, możliwość uszkodzenia 

i poważnego zniszczenia układu kotłowego)

C2 – poważne trwałe uszkodzenia ciała 
lub ofiara śmiertelna (zagrożenie zdrowia 
i życia personelu, możliwość uszkodzenia 

i poważnego zniszczenia układu kotłowego)

Uniknięcie zagrożenia F2 – prawie niemożliwe F1 – możliwe pod pewnymi warunkami

Czas narażenia osoby na niebezpieczeń-
stwo w miejscu zagrożenia

P2 – od przypadków częstych do stałego 
zagrożenia

P2 – od przypadków częstych do stałego 
zagrożenia

Prawdopodobieństwo niepożądanego 
wystąpienia W2 – nieznaczne W2 – nieznaczne

Wymagany SIL 2 1
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prawdopodobieństwo niemożności zre-
alizowania funkcji bezpieczeństwa SIF. 
Dozwolony zakres parametru PFD został 
określony dla każdego z czterech pozio-
mów nienaruszalności bezpieczeństwa. 
Od SIL 4 (najniższe prawdopodobieństwo 
awarii SIF) do SIL 1 (stosunkowo wysokie 
prawdopodobieństwo awarii SIF). Podczas 
doboru poziomu nienaruszalności SIL dla 
funkcji bezpieczeństwa bierze się także 
pod uwagę rozmiar spodziewanej awarii 
oraz jej prawdopodobieństwo.

Norma PN-EN 61508 wprowadza 
także metodę grafu ryzyka jako zgrubną 
metodę oceny poziomu nienaruszalno-
ści SIL (rys. 2). Wykorzystanie powyższej 
metody do określenia poziomu nienaru-
szalności SIL dla funkcji bezpieczeństwa 
kotła OP przedstawiono w tabeli. 

Elementy systemu SIS

Norma PN-EN 61508 określa wytyczne 
dotyczące struktury oraz architektury 
zastosowanych komponentów oraz spo-
sobu realizacji systemów bezpieczeństwa 
(od konfiguracji sprzętowej po program 
kontrolerów). Przykładową strukturę sys-
temu SIS przedstawiono na rys. 3. 

Struktura systemu podzielona jest na 
trzy zasadnicze części: 

 →  urządzenia wejściowe (informacje o sta-
nie procesu): m.in. czujniki, przetworniki 
pomiarowe oraz aparaty elektryczne (na 
rys. 3 zaznaczone kolorem szarym);

 →  programowalne urządzenie elektroniczne 

(sterownik programowalny w wykona-
niu safety lub system dla aplikacji safety). 
Systemy są dostępne w różnych konfi-
guracjach programowych i sprzętowych. 
Składają się z układów wejść/wyjść oraz 
z układów realizujących logikę programo-
walną;

 →  elementy wykonawcze, takie jak zawory, 
przekaźniki oraz aparaty elektryczne (na 
rys. 3 zaznaczone kolorem szarym). 

Dla każdej z trzech części struktury 
norma PN-EN 61508 definiuje archi-
tektury instrumentalne MooN (M z N), 
czyli system wykonany z N kanałów nie-
zależnych tak połączonych, że M kana-
łów wystarczy do wypełnienia przyrządo-
wej funkcji bezpieczeństwa. W celu zwięk-
szenia prawdopodobieństwa zadziałania 
funkcji bezpieczeństwa SIF stosuje się 
różne architektury: 1oo1 (wybór 1 kanału 
z 1 dostępnego – „1 z 1”), 1oo2 (wybór 

1 kanału z 2 dostępnych – „1 z 2”), 
1oo2D (wybór 1 kanału z 2 dostępnych 
z dodatkową diagnostyką), 2oo2 (wybór 
2 kanałów z 2 dostępnych – „2 z 2”), 
2oo3 (wybór 2 kanałów z 3 dostępnych 
– „2 z 3”). 

Logika w sterownikach safety systemu 
FSC zorganizowana jest poprzez funkcjo-
nalne diagramy logiczne FLS (Functional 
Logic Diagrams). Zmiany w logice oraz 
konfiguracji systemu SIS są wykonywane 
bez zatrzymywania procesu. System bez-
pieczeństwa ma także rozbudowane moż-
liwości autodiagnostyczne od weryfika-
cji sprawności wejść/wyjść po nadzór 
nad poprawnością wykonania programu. 
Weryfikacja sprawności wejść/wyjść 
odbywa się na poziomie sprzętowym oraz 
programowym. Programowa weryfikacja 
dokonywana jest m.in. poprzez pomiar 
czasu włączenia/wyłączenia sygnału 
cyfrowego lub odpowiednie zakresy war-
tości dla sygnałów analogowych. Wery-
fikacja sprzętowa to m.in. wykrywanie 
zwarcia, niezdolność do przedstawienia 
poprawnej wartości lub stanu, awa-
ria diody gaszącej łuk, otwarty obwód 
w pętli oraz kontrola napięcia. 

Nawiązując do omawianego w artykule 
przykładu zastosowania systemu auto-
matyki blokadowej w przemyśle proce-
sowym, szczegółowy opis funkcji bezpie-

czeństwa SIF z rys. 1 może przedstawiać 
się następująco:

 →  funkcja SIF 01 – niski poziom wody 

w walczaku – funkcja jest realizowana 
na podstawie trzech pomiarów poziomu 
w architekturze 2oo3. Stan każdego toru 
sygnalizowany jest na synoptyce blokado-
wej kotła. Aktywacja funkcji bezpieczeń-
stwa nastąpi wtedy, gdy minimum dwa 
przetworniki poziomu zasygnalizują prze-
kroczenie wartości krytycznej. Zadziałanie 
tylko jednego kanału spowoduje aktywa-
cję alarmu uszkodzenia wejścia. Aktywa-
cja funkcji powoduje wyłączenie zespołów 
młynowych ZM1, wyłączenie palników 
rozpałkowych PM1 oraz zatrzymanie wen-
tylatorów podmuchu, a w konsekwencji 
– zatrzymanie podawania paliwa do kotła 
OP230;

 →  funkcja SIF 02 – zatrzymanie pomp wody

zasilającej – funkcja jest realizowana na 
podstawie sygnałów pracy pomp zasilają-
cych P1 i P2. Praca pomp sygnalizowana 
jest na synoptyce blokadowej kotła. Akty-
wacja funkcji powoduje wyłączenie zespo-
łów młynowych ZM1, wyłączenie palni-
ków rozpałkowych PM1 oraz zatrzymanie 
wentylatorów podmuchu, a w konsekwen-
cji – zatrzymanie podawania paliwa do 
kotła OP230. Aktywacja funkcji bezpie-
czeństwa następuje 10 sekund po zatrzy-
maniu pomp zasilających.

↗  Rys. 3. Struktura systemu SIS: urządzenia wejściowe (czujniki), emergency shutdown 
(ESD) – wyłączenie awaryjne, moduł wejść, interfejsy wejść, jednostka centralna 1, 
jednostka centralna 2, moduł Watchdog, procesor, moduł wyjść, obwód SMOD, 
interfejsy wyjść, elementy wykonawcze.
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Podsumowanie

Przedstawione w artykule przykłady reali-
zacji funkcji bezpieczeństwa obrazują 
ścieżkę projektowania, wdrażania i funk-
cjonowania systemów SIS w aplikacjach 
przemysłowych. Przedstawiono przegląd 
wymogów prawnych oraz normatyw doty-
czących bezpieczeństwa funkcjonalnego. 
Na podstawie wybranego układu wyko-
nano ocenę ryzyka, wyznaczono funk-

cję bezpieczeństwa oraz określono poziom 
nienaruszalności. Celem artykułu było 
praktyczne przedstawienie zasad bezpie-
czeństwa funkcjonalnego.

Obecnie instalacje przemysłowe są 
dostosowywane do wymagań nowocze-
snych standardów. Nowe instalacje budo-
wane są zgodnie z wymaganiami formal-
noprawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa 
funkcjonalnego w uzgodnieniu z UDT. 

Instalacje te są wykonywane w oparciu 
o najnowszą wiedzę techniczną, w tym 
o normy PN-EN 61508 i PN-EN 61511.

Autor dziękuje dyrekcji Centrum Energe-
tyki Grupy Azoty Zakładów Chemicznych 
Police za zgodę na publikację zdjęć oraz 
ilustracji przygotowanych na podstawie 
otrzymanych materiałów. W szczególności 
dziękuje dyrektorowi Centrum Energetyki 
za udzielone wsparcie.

Marek Żurawski Marek Żurawski – automatyk, inżynier 
bezpieczeństwa zawodowego. Pracuje 
w firmie ELOKON Polska.

 

↙  System FSC Centrum Energetyki, wydziału 
elektrociepłowni EC II w Policach
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Online

Poziom bezpieczeństwa procesu jest 
wynikiem optymalizacji relacji mię-
dzy człowiekiem, systemami i urzą-
dzeniami. Funkcje bezpieczeństwa 
przyrządowego są jednym z kluczo-
wych elementów, ponieważ spra-
wiają, że możliwe jest znaczące 
zmniejszenie poziomu ryzyka. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Bezpieczeństwo przy-
rządowe: Poszukiwanie równowagi”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


Bez względu na to, jaki portal społecznościowy preferujesz, zawsze możesz
połączyć się z „Control Engineering” i „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”

www.controlengineering.pl              www.utrzymanieruchu.pl

 
połączmy się

na portalach
społecznościowych

http://www.controlengineering.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


Cyberbezpieczeństwo 
wchodzi w nową erę
Uwaga na backdoor attacks – cyberataki dokonywane poprzez wykorzystywanie luk w oprogramowaniu! 
Incydent w amerykańskiej firmie Juniper Networks z grudnia 2015 r. zmienił w wielu zakładach sposób 
postrzegania bezpieczeństwa przemysłowych urządzeń – odtąd stało się jasne, że hakerzy wykorzystują 
braki zabezpieczeń celowo zainstalowane w ich oprogramowaniu. Użytkownicy końcowi, integratorzy 
systemów oraz producenci sprzętu muszą zaakceptować tę nową rzeczywistość i odpowiednio się na 
nią przygotować. Jak? Postępując według podanych w artykule wskazówek dotyczących zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa.

Jeff Melrose W yobraźmy sobie inżyniera 
oprogramowania, który pró-
buje skompletować główny 

blok kodu. Niestety, jego szef wycina 
z tego kodu dużą sekcję, zawierającą stan-
dardowe programy typu open source 
pobrane z Internetu. Zastąpienie usunię-
tych sekwencji znacznie wydłuży prace 
nad projektem. Inżynier biegnie więc do 
gabinetu szefa i błaga: 

– Muszę wykorzystać to oprogramowanie 
w moim systemie! 
– Nie możesz, bo to ryzykowne. 

Inżynier kiwa głową. Spodziewał się 
takiej odpowiedzi. 

– Przyznaję, że chodzi o oprogramowa-
nie open source ściągnięte z Internetu, ale 
już z niego korzystaliśmy. Rozmawiałem 
z innymi inżynierami – na wszelki wypa-
dek przejrzą linijka po linijce kod źródłowy 
i obiektowy. 

Szef zerka na swój wiszący na ścianie cer-
tyfikat nagrody za lata pracy w pewnym 
tajemniczym miejscu. 

– Nigdy nie możesz zagwarantować, czy 
w tym oprogramowaniu nie ma czegoś nie-
bezpiecznego – odpowiada.

Opisana sytuacja mogłaby się zda-
rzyć naprawdę. Większość ludzi traktuje 
bowiem oprogramowanie jako coś, co 
wykonuje przede wszystkim powtarzalne, 
rutynowe zadania, łatwo zatem zaniedbać 
reakcję na czyhające niebezpieczeństwo.

Inżynierowie oprogramowania pisujący 
kody dla urządzeń i systemów przemysło-
wych starają się w wielu sytuacjach uni-
kać ponownego „odkrywania Ameryki”. 
Jeśli więc ktoś stworzył już w przeszłości 
skuteczny kod realizujący określone zada-
nie, nie chcą pisać go znowu. Wolą zaosz-
czędzić czas przez ściąganie z Internetu 
darmowego oprogramowania i otwartych 
kodów źródłowych – albo kopiują istnie-
jące kody ze swoich wcześniejszych pro-
duktów, które sprawdziły się w prak-
tyce. W oparciu o takie właśnie działania 
naprędce sklecają jakieś oprogramowa-
nie sterujące i ładują go do nowego urzą-
dzenia. Tak długo, jak działa ono zgodnie 
z oczekiwaniami, nikt nie musi wiedzieć 
i przejmować się tym, skąd pochodzi 
oprogramowanie.

Tego rodzaju praktyki stanowiły przez 
dłuższy czas niepisane założenie robo-
cze, ale krajobraz w branży się zmienia. 
Świat cyberbezpieczeństwa staje się coraz 
bardziej zagmatwany, w miarę jak swoją 
obecność ujawniają w nim już nie tylko 
haktywiści i cyberprzestępcy, ale nawet 

Warto rozważyć

  Jakie dodatkowe zabezpie-
czenia mogą wdrożyć firmy, 
aby zapobiec cyberwłama-
niom do swoich sieci?

e2  
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państwa. Wysiłki hakerów odzwiercie-
dlają szerokie spektrum poziomów umie-
jętności. Niektóre z nich są niezręczne 
i łatwe do wykrycia, ale inne bywają pod-
stępne, wyrafinowane i trudne do ziden-
tyfikowania dla zdecydowanej większości 
ekspertów, z wyjątkiem najlepszych poli-
cyjnych specjalistów od cyberprzestęp-
czości.

Niewątpliwie inżynier oprogramowania 
ze scenki otwierającej ten artykuł, two-
rząc swój projekt, ma dobre chęci. Jed-
nak to jego szef ma rację: w oprogramo-
waniu ściągniętym z Internetu może się 
czaić niebezpieczny kod. Czasami da się 
go odnaleźć i usunąć, ale zagrożenie może 
być naprawdę dobrze zakamuflowane.

Hasło brzmi 
„<<<%s(un=’%s’)=%u”

W grudniu 2015 r. serwis internetowy 
Ars Technica opublikował szokujący 
raport: 

„17 grudnia 2015 r. firma Juniper 
Networks wydała nagłe wytyczne bezpie-
czeństwa na temat »nieautoryzowanego 
kodu«, odnalezionego w systemie ope-
racyjnym (OS), wykorzystywanym przez 
niektóre swoje firewalle programowe Net-
Screen i sprzętowe SSG (Secure Service 
Gateway – bezpiecznej bramy sieciowej)”. 

W raporcie podano, że opublikowano 
łatkę programową (patch) dla tego sys-
temu operacyjnego (OS), zaś śledztwo 
policyjne wykazało, iż nieautoryzowany 
kod działał jak furtka do cyberataku na 
urządzenia pracujące pod tym systemem.

Dochodzenie pozwoliło odnaleźć hasło 
administratora użyte do obejścia nor-
malnego uwierzytelnienia. Brzmiało ono: 
„<<<%s(un=’%s’)=%u”. 

Wygląda to na bełkot, ale eksperci od 
zabezpieczeń informatycznych mogliby 
jednak uznać, że hasło zostało tak napi-
sane, aby wyglądało na kod debugujący 
lub tekstowy wewnątrz pliku kodu źró-
dłowego oprogramowania. To sugerowało 
dwie konkluzje: 

1.  Nieautoryzowana luka w oprogramowa-
niu została umieszczona w nim celowo.

2.  Starannie ją zaprojektowano, aby uniknąć 
możliwości wykrycia.

Wygląda więc na to, że nadeszły czasy, 
w których wrażliwe na atak miejsca będą 
umyślnie wbudowywane w oprogramo-
wanie, a następnie dokładnie ukrywane. 

Hakerzy, świadomi funkcji ukrytego kodu, 
mogą wykorzystać te zaplanowane słabo-
ści, kiedy tylko zechcą. 

Co powinni zrobić użytkownicy 
końcowi?

Zweryfikować status łatki oprogramowa-

nia urządzenia. Oczywiście pierwszą rze-
czą, jaką powinien zrobić każdy podmiot, 
jest weryfikacja wszystkich wrażliwych 
i potencjalnie wrażliwych na atak zain-
stalowanych urządzeń sieciowych. Należy 

rozpocząć od założenia, że cały posiadany 
w zakładzie sprzęt, niezależnie od produ-
centa, jest w podobny sposób zagrożony 
cyberatakiem.

Wprowadzić łatki do wszystkich urzą-

dzeń sieciowych. Po wykonaniu weryfika-
cji trzeba zainstalować łatki w oprogramo-
waniu wszystkich posiadanych urządzeń. 
Chodzi bowiem o konieczność identyfi-
kacji sprzętu znajdującego się w szczegól-
nie newralgicznych obszarach (takich jak 
przemysłowe systemy sterowania) oraz 
odnalezienia urządzeń zbyt starych, aby je 
aktualizować. 

Stworzyć macierz reagowania na 

ryzyko. Wyniki pierwszych dwóch eta-
pów działań wygenerują informacje, które 
mogą pomóc w zdefiniowaniu możliwej 
powierzchni ataku. Taka macierz powinna 
zawierać dwie osie. Zostały one przedsta-
wione na rysunku. 

↗  Rysunek wyjaśnia, kiedy łatać sieć pod kątem cyberbezpieczeństwa – zależnie od tego, czy 
łatanie ma znaczenie praktyczne, i jaki jest stopień newralgiczności danej aplikacji lub sytuacji.

załatać
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załatać, gdy ma to
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wysokiniski

ni
sk

a
w

ys
ok

a

wymienić
natychmiast

pozostawić,
jak jest

Stopień newralgiczności

M
oż

liw
oś
ć 
ła

ta
ni

a

Producent urządzeń 
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Na osi poziomej znajduje się stopień 
newralgiczności operacyjnej, który zmie-
nia się od niskiego – dla przełączników 
sieciowych (switchów), znajdujących 
się w małych oddziałach organizacji, do 
wysokiego – dla kluczowych sieci przemy-
słowych, które muszą działać 24 godziny 
na dobę, przez siedem dni w tygodniu. 

Na osi pionowej odzwierciedlono 
podatność i możliwość łatania (patchowa-
nia), która zmienia się od zerowej (brak 
możliwości ze względu na wiek sprzętu) 
do wysokiej (łatwej, osiągalnej dzięki 
współpracy z producentem urządzenia). 
Sprzęt realizujący kluczowe operacje, 
w którym nie można zainstalować łatki, 
powinien być wymieniony na nowszy. 

Wykonanie takiej analizy pomoże każ-
dej firmie być o jeden krok przed tymi, 
którzy, co nieuniknione, dokonają odtaj-
nienia zabezpieczeń sprzętu sieciowego.

Opracować plan zmiany wrażliwych 

miejsc ataku. Macierz reagowania na 
ryzyko powinna stanowić wytyczne dla 
wszystkich działań mających na celu 
zaplanowanie wprowadzenia poprawek 
i łatania urządzeń sieciowych. Dysponu-
jąc wszystkimi tymi informacjami, perso-
nel zajmujący się zabezpieczeniami może 
przygotować wykres typu burndown chart 
(graficzne przedstawienie pozostałych 
do wykonania w projekcie prac wzglę-
dem czasu) wraz z danymi procentowymi 
pokazującymi ryzyka generowane przez 
nowe wrażliwe na atak miejsca w urzą-
dzeniach sieciowych – gdy tylko się poja-
wiają. Macierz zapewnia także swego 
rodzaju dobry plan działania, gdy dojdzie 
do najgorszej sytuacji, czyli odkryte zosta-
nie złośliwe oprogramowanie (malware), 
wykorzystujące luki typu zero-day (takie, 
o których nie wiedzą ani twórcy, ani użyt-
kownicy oprogramowania użytkowego).

Zwiększyć monitoring sieci i jej konfi-

guracji. Jeśli jakiś podmiot używa siecio-
wego systemu bezpieczeństwa SNORT 
(dostępnego na zasadach wolnej licen-
cji), może wykorzystać sygnatury IDS 
(Intrusion Detection System – systemu 
wykrywania włamań), które pomagają 
wykryć atak. Należy także w całym zakła-
dzie przeprowadzić działania mające na 
celu uzyskanie kontroli nad konfiguracją 
wszystkich urządzeń sieciowych. Okre-
sowe audyty bezpieczeństwa powinny nie 
tylko weryfikować konfigurację sprzętu 

sieciowego, ale także oceniać na żywo 
aktualną konfigurację sieci poprzez testo-
wanie wzorców ruchu sieciowego.

Zadania dla integratorów 
systemów dostarczających 
sprzęt sieciowy

Weryfikacja statusu łatki oprogramowa-

nia urządzenia pochodzącej z laborato-
rium oprogramowania oraz wytycznych 
jej wdrożenia. Aby odzwierciedlać zmiany 
w konfiguracjach sprzętu sieciowego, inte-
gratorzy powinni łatać wszystkie systemy 
laboratoriów oprogramowania, a następ-
nie aktualizować wytyczne wdrażania 
tych łatek. 

Załatanie oprogramowania wszystkich 

urządzeń sieciowych. Integratorzy syste-
mów powinni dokonać tego jak najszyb-
ciej, we współpracy ze swoimi klientami 
oraz użytkownikami końcowymi. Powinni 
także przeprowadzić szczere rozmowy 
z klientami, wyjaśniając im nową genera-
cję zagrożeń cyberatakami oraz podkreśla-
jąc wagę przygotowania się na więcej ope-
racji łatania i monitorowania, jakie będą 
niezbędne w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Porównanie grożącego niebezpieczeń-
stwa do działania słynnego robaka Stux-
net nie będzie tu żadną przesadą.

Zaoferowanie klientom zwiększe-

nia monitoringu urządzeń. Integratorzy 
powinni starannie informować klientów 
o nowych zagrożeniach oraz opracowywać 
rozwiązania służące zwiększaniu monito-
ringu zabezpieczeń i urządzeń sieciowych. 
To również dobry moment, by sugerować 
klientom rozważenie zakupu usług wyzna-
czających kontrolę nad konfiguracją sieci 
oraz wdrażanie łatania zabezpieczeń sie-
ciowych.

Zadania dla producentów 
urządzeń (w tym sterowników 
i kontrolerów przemysłowych)

Weryfikacja statusu opracowania i wdro-

żenia łatki oprogramowania pochodzą-

cej z laboratorium oprogramowania. Pro-
ducent urządzeń powinien natychmiast 
łatać wszystkie systemy tworzenia opro-
gramowania i laboratoryjne. Procedury 
bezpieczeństwa należy aktualizować, aby 
odzwierciedlały zmiany w konfiguracjach 
sprzętu sieciowego. Trzeba też zaostrzyć 
kontrolę nad urządzeniami i oprogramo-
waniem migrującym do środowisk dewe-
loperów.

Sprawdzenie architektury laborato-

rium oprogramowania i biura oprogra-

mowania. Producenci urządzeń powinni 
mieć niemal obsesję na punkcie sposobów 
łączenia sieci deweloperów oprogramowa-
nia z innymi sieciami. Warto poświęcać 
wiele zasobów na identyfikowanie poja-
wiania się luk w oprogramowaniu swo-
ich urządzeń. Firmy powinny też zapew-
niać swoich klientów, że będą inwestować 
w większą kontrolę konfiguracji tworze-
nia oprogramowania oraz ponownie anali-
zować bezpieczeństwo swojej sieci dewe-
loperskiej tak, aby poprawić jej audyty 
i monitoring.

Jeff Melrose Jeff Melrose jest głównym strategiem tech-
nologicznym ds. cyberbezpieczeństwa 
w firmie Yokogawa. Jego wiedzę i doświad-
czenie potwierdzają certyfikaty: CISSP-
-ISSEP (Information Systems Security
Engineering Professional – ekspert od opra-
cowywania zabezpieczeń systemów infor-
matycznych) oraz GICSP (Global Indu-
strial Cyber Security Professional – glo-
balny ekspert od przemysłowego cyberbez-
pieczeństwa).

 

Online

Więcej materiałów o kwestiach zwią-
zanych z cyberbezpieczeństwem 
znajdą Państwo na stronach:
www.controlengineering.pl
www.utrzymanieruchu.pl

Pierwszą rzeczą, jaką 
powinien zrobić każdy 
podmiot, jest weryfika-
cja wszystkich wrażliwych 
i potencjalnie wrażliwych 
na atak zainstalowanych 
urządzeń sieciowych.
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