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Zakres PrezentacjiZakres Prezentacji

•• Projektowanie systemProjektowanie systemóów sterowania i zabezpieczew sterowania i zabezpieczeńń oparte o analizoparte o analizęę
zagrozagrożżeeńń i oceni ocenęę ryzyka,ryzyka,

•• Wybrane warstwy zabezpieczeniowoWybrane warstwy zabezpieczeniowo--ochronne w zochronne w złłoożżonym obiekcie onym obiekcie 
technicznym podwytechnicznym podwyżższonego ryzyka,szonego ryzyka,

•• Metoda analizy warstw zabezpieczeniowych LOPA                   Metoda analizy warstw zabezpieczeniowych LOPA                   
(ang. (ang. Layers of Protection AnalysisLayers of Protection Analysis),),

•• Rola i zadania czRola i zadania człłowieka operatora w warstwach zabezpieczeniowych owieka operatora w warstwach zabezpieczeniowych 
obiektobiektóów krytycznych,w krytycznych,

•• Czynniki ludzkie i organizacyjne wpCzynniki ludzkie i organizacyjne wpłływajywająące na skutecznoce na skutecznośćść dziadziałłania ania 
operatora,operatora,

•• Procedura uProcedura ułłatwiajatwiająąca wybca wybóór metody analizy niezawodnor metody analizy niezawodnośści czci człłowieka,owieka,
•• Aspekty projektowania systemAspekty projektowania systemóów alarmowych oraz interfejsu operatora z w alarmowych oraz interfejsu operatora z 

uwzgluwzglęędnieniem czynnikdnieniem czynnikóów ludzkich,w ludzkich,
•• PrzykPrzykłładowy obiekt adowy obiekt –– piec instalacji destylacji prpiec instalacji destylacji próóżżniowej,niowej,
•• Analiza zagroAnaliza zagrożżeeńń oraz ocena ryzyka dla badanego obiektuoraz ocena ryzyka dla badanego obiektu
•• Podsumowanie.Podsumowanie.
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WprowadzenieWprowadzenie

•• 70 70 –– 90% wypadk90% wypadkóów i awarii w przemyw i awarii w przemyśśle spowodowane jest przez szeroko le spowodowane jest przez szeroko 
rozumiane brozumiane błęłędy czdy człłowieka, uwarunkowane czynnikami ludzkimi i owieka, uwarunkowane czynnikami ludzkimi i 
organizacyjnymi,organizacyjnymi,

•• Czynniki te naleCzynniki te należży rozpoznaway rozpoznawaćć i odpowiednio ksztai odpowiednio kształłtowatowaćć w trakcie w trakcie 
projektowania warstw zabezpieczeniowych w obiektach przemysprojektowania warstw zabezpieczeniowych w obiektach przemysłłowych owych 
podwypodwyżższonego ryzyka,szonego ryzyka,

•• NaleNależży przy tym zwry przy tym zwróócicićć szczegszczegóólnlnąą uwaguwagęę na aspekty kognitywne czna aspekty kognitywne człłowieka owieka 
oraz sposoraz sposóób przetwarzania przez niego informacji i podejmowania decyzji,b przetwarzania przez niego informacji i podejmowania decyzji,

•• UwzglUwzglęędnianie aspektdnianie aspektóów kognitywnych ma kluczowe znaczenie zww kognitywnych ma kluczowe znaczenie zwłłaszcza w aszcza w 
procesie projektowania interfejsu operatora oraz systemu alarmowprocesie projektowania interfejsu operatora oraz systemu alarmowego,ego,

•• Odpowiedni projekt systemu alarmowego i interfejsu operatora HMIOdpowiedni projekt systemu alarmowego i interfejsu operatora HMI
(ang. (ang. Human Machine InterfaceHuman Machine Interface) pozwoli ograniczy) pozwoli ograniczyćć prawdopodobieprawdopodobieńństwo stwo 
popepopełłnienia przez niego bnienia przez niego błęłędu HEP (ang. du HEP (ang. Human Error ProbabilityHuman Error Probability), a tym ), a tym 
samym ryzyko zwisamym ryzyko zwiąązane z eksploatacjzane z eksploatacjąą obiektobiektóów przemysw przemysłłowych owych 
podwypodwyżższonego ryzyka.szonego ryzyka.



4Rys. 2. Wybrane warstwy zabezpieczeniowe w Rys. 2. Wybrane warstwy zabezpieczeniowe w 
obiekcie podwyobiekcie podwyżższonego ryzykaszonego ryzyka
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4. System automatyki zabezpieczeniowej SIS

3. System alarmowy AS i interwencje operatorów

2. System pomiarów i sterowania BPCS 

1. Instalacja technologiczna i układy 
pomocnicze
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Wybrane warstwy zabezpieczeniowoWybrane warstwy zabezpieczeniowo--ochronne w  ochronne w  
obiekcie podwyobiekcie podwyżższonego ryzyka i analiza LOPAszonego ryzyka i analiza LOPA

- Częstość wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego dla i-tego scenariusza 
awaryjnego (stałe konsekwencje C),

I
if

ijPFD

- Częstość wystąpienia I zdarzenia inicjującego dla i-tego scenariusza 
awaryjnego,
- Niezawodność dla i-tego scenariusza awaryjnego i j-tej warstwy,  

- Metoda LOPA  
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Wybrane warstwy                Wybrane warstwy                
zabezpieczeniowozabezpieczeniowo--ochronne w obiekcie ochronne w obiekcie 

podwypodwyżższonego ryzykaszonego ryzyka

4. System automatyki zabezpieczeniowej SIS

3. System alarmowy AS i interwencje operatorów

2. System pomiarów i sterowania BPCS 

1. Instalacja technologiczna i układy 
pomocnicze (zastosowane materiały)

•• BPCS (ang. BPCS (ang. Basic Process Control SystemBasic Process Control System) ) –– system sterowania i pomiarsystem sterowania i pomiaróów w 
oparty o systemy wizualizacyjne SCADA (ang. oparty o systemy wizualizacyjne SCADA (ang. Supervisory Control and Data Supervisory Control and Data 
AcquisitionAcquisition), kt), któóry spery spełłnia m. in. nastnia m. in. nastęępujpująące funkcje: akwizycjce funkcje: akwizycjęę, prezentowanie , prezentowanie 
i udosti udostęępnianie danych, archiwizacjpnianie danych, archiwizacjęę, raporty, kontrol, raporty, kontrolęę dostdostęępu,pu,

•• AS (ang. Alarm System) AS (ang. Alarm System) –– systemsystem alarmowy informuje operatora o zagroalarmowy informuje operatora o zagrożżeniu eniu 
awariawariąą. Informacj. Informacjęę prezentowane sprezentowane sąą operatorowi w postaci komunikatoperatorowi w postaci komunikatóów, w, 
danych wizualnych oraz ddanych wizualnych oraz dźźwiwięękowych za pokowych za pośśrednictwem interfejsu maszyna rednictwem interfejsu maszyna ––
czczłłowiek HMI (ang. owiek HMI (ang. Human Machine InterfaceHuman Machine Interface). W oparciu o otrzymane dane ). W oparciu o otrzymane dane 
operator musi dokonaoperator musi dokonaćć analizy sytuacji i wykonaanalizy sytuacji i wykonaćć odpowiednie dziaodpowiednie działłania ania 
zapobiegajzapobiegająące moce możżliwoliwośści wystci wystąąpienia awarii,pienia awarii,

•• SIS (ang. SIS (ang. Safety Instrumented SystemSafety Instrumented System) ) –– system automatyki system automatyki 
zabezpieczeniowej wykonujzabezpieczeniowej wykonująący zacy załłoożżone funkcje bezpieczeone funkcje bezpieczeńństwa w przypadku stwa w przypadku 
braku reakcji operatora na sygnabraku reakcji operatora na sygnałły alarmowe lub w razie duy alarmowe lub w razie dużżej dynamiki ej dynamiki 
obiektu uniemoobiektu uniemożżliwiajliwiająącej operatorowi reakcjcej operatorowi reakcjęę w przewidzianym na to czasie.w przewidzianym na to czasie.
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Projektowanie systemProjektowanie systemóów sterowania i zabezpieczew sterowania i zabezpieczeńń
oparte o analizoparte o analizęę zagrozagrożżeeńń i oceni ocenęę ryzykaryzyka

Rys.1. Matryca ryzyka Rys.1. Matryca ryzyka –– niezaleniezależżny system BPCS i ASny system BPCS i AS

Punkt startowyPunkt startowy
- Częstość wystąpienia 
zdarzenia niebezpiecznego 
dla i-tego scenariusza 
awaryjnego,

i
I

i
C
i CfR ⋅=

I
if

iC - Skutki (zdrowie personelu,
straty materialne, wpływ na
środowisko) dla i-tego 
scenariusza awaryjnego,

Ryzyko dla i-tego scenariusza -
awaryjnego przy założeniu stałych 
skutków C,
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Rola i zadania czRola i zadania człłowieka operatora w warstwach owieka operatora w warstwach 
zabezpieczeniowych obiektzabezpieczeniowych obiektóów krytycznychw krytycznych

Obiekt/Procesy 

BPCS 

Człowiek - operator wykonujący 
działania w oparciu o HMI 

Zarządzanie/ 
Podejmowanie 

decyzji 

System bezpieczeństwa 
SIS/ESD 

System alarmowy 
(AS) 

Stan 
procesu 

Alarmy/  
Wskaźniki 

Identyfikacja/
Ocena sytuacji/ 
Podjęcie decyzji/
Działanie 

Zaburzenie 

Informacja

Ręczne 
załączenie/ 

Nadzór 

Rys. 3. Zadania operatora w rRys. 3. Zadania operatora w róóżżnych nych 
stanach obiektustanach obiektu

Identyfikacja/
Diagnostyka Sukces 

Błąd 

Decyzja Działanie

Błąd 

Błąd 

Rys. 4. Dekompozycja zadaRys. 4. Dekompozycja zadańń
operatora w sytuacji alarmowejoperatora w sytuacji alarmowej

We wspWe wspóółłczesnych obiektach przemysczesnych obiektach przemysłłowych wzrasta ostatnio przekonanie, owych wzrasta ostatnio przekonanie, żże e 
projektowanie systemprojektowanie systemóów zwiw zwiąązanych z bezpieczezanych z bezpieczeńństwem w ramach warstw stwem w ramach warstw 
zabezpieczeniowozabezpieczeniowo--ochronnych powinno byochronnych powinno byćć zorientowane na czzorientowane na człłowiekaowieka--operatora.operatora.
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Czynniki ludzkie i organizacyjne wpCzynniki ludzkie i organizacyjne wpłływajywająące na ce na 
skutecznoskutecznośćść dziadziałłania operatoraania operatora

ZarzZarząądzanie zasobami ludzkimi, dzanie zasobami ludzkimi, 
inwestycje w sprzinwestycje w sprzęęt oraz  t oraz  
infrastrukturinfrastrukturęę, rozwi, rozwiąązania kultury zania kultury 
bezpieczebezpieczeńństwa w kontekstwa w kontekśście zyskcie zyskóów w 
ekonomicznych,ekonomicznych,

4. Niebezpieczne działania 

3. Przyczyny niebezpiecznych działań

2. Zarządzanie/Nadzór 

1. Organizacja 

Błędna korekta znanych problemów 
Niewłaściwe planowanie zadań 
Niewłaściwy lub błędny nadzór 

 Nadużycia 

Czynniki środowiskowe
Czynniki ludzkie 

Błędy i nadużycia    

Zasoby kadrowe i
 Organizacja przedsiębiorstwa 

BBłęłędy dy 
utajoneutajone

BBłęłędy dy 
aktywneaktywne

Wymienione czynniki powinny zostaWymienione czynniki powinny zostaćć uwzgluwzglęędnione modnione możżliwie szeroko liwie szeroko 
podczas projektowania warstw zabezpieczeniowo podczas projektowania warstw zabezpieczeniowo –– ochronnych ochronnych 
zwzwłłaszcza systemu alarmowego oraz interfejsu operatora.aszcza systemu alarmowego oraz interfejsu operatora.

Czynniki ktCzynniki któóre bardzo trudno re bardzo trudno 
udowodniudowodnićć jako przyczynjako przyczynęę
wystwystąąpienia powapienia poważżnej awarii,nej awarii,

WpWpłływ yw śśrodowiska w miejscu pracy, rodowiska w miejscu pracy, 
aspekty psychologiczne oraz     aspekty psychologiczne oraz     
czynniki kognitywne             czynniki kognitywne             
wpwpłływajywająące na dziace na działłanie operatora,anie operatora,

BBłęłędy niezamierzone majdy niezamierzone mająą źźrróóddłło        o        
w bw błęłędach utajonych lub    dach utajonych lub    
ograniczeniach kognitywnych,ograniczeniach kognitywnych,
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NIE 

Analiza zadań operatora
i funkcji HMI  

Czynniki wpływające na 
działania operatora  

Identyfikacja/
Decyzje/Działania  

Model kognitywny 
człowieka - operatora 

SRK   

Wybór metody analizy 
niezawodności 
człowieka HRA   

Oszacowanie HEP  

Czy wymagania zostały 
spełnione?   KONIEC 

TAK 

System wspomagania 
decyzji   

Alarmy/ Informacja/  
P&ID/ ergonomia/ PSF 

Organizacja/ Nadzór   

Procedury operacyjne i 
alarmowe   

Działania oparte o 
doświadczenie, wprawę, 

reguły i wiedzę   

 Wymagania  

•• Projektowanie systemu Projektowanie systemu 
wizualizacji SCADA/HMI w ramach wizualizacji SCADA/HMI w ramach 
BPCS oraz AS wymaga analiz, a BPCS oraz AS wymaga analiz, a 
nastnastęępnie oceny  proponowanych pnie oceny  proponowanych 
rozwirozwiąązazańń w kontekw kontekśście ich cie ich 
implementacji na podstawie  jednej implementacji na podstawie  jednej 
z istniejz istniejąących metod analizy cych metod analizy 
niezawodnoniezawodnośści czci człłowieka HRA  owieka HRA  
(ang. (ang. Human Reliability AnalysisHuman Reliability Analysis),),

Procedura uProcedura ułłatwiajatwiająąca wybca wybóór metody      r metody      
analizy niezawodnoanalizy niezawodnośści czci człłowiekaowieka

•• PodziaPodziałł na zadania oraz na zadania oraz 
klasyfikacja potencjalnych bklasyfikacja potencjalnych błęłęddóów w 
czczłłowieka jest zadaniem trudnym i owieka jest zadaniem trudnym i 
wymaga analizy i oceny przez wymaga analizy i oceny przez 
dodośświadczonych ekspertwiadczonych ekspertóów,w,
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Identyfikacja zagrożeń 

Ocena ryzyka  

Określenie zbioru sygnałów  

Definiowanie priorytetów 

Ocena ważności scenariusza

Dobór czujników i komunikacja 
(analogowy/cyfrowy) 

Rozwiązanie AS   
w ramach BPCS lub jako 

IPL

Projekt wizualizacji P&ID 

Rozplanowanie przestrzenne   i 
liczba ekranów 

Funkcje wspomagania decyzji 

Baza danych sygnałów 
pomiarowych/alarmowych 

Lista alarmów 
i zalecanych działań człowieka 

Analiza niezawodności 
człowieka 

Ergonomia

Wybór zakresu

Wybór okresu 
próbkowania 

Definiowanie procedur 
działania  

Wymagania stawiane 
operatorom

Projekt interfejsu operatora HMI Czynniki ludzkie 
organizacyjne 

Kontrola dostępu

Definiowanie logiki programowej

Analiza ryzyka 

Rys. 5. Aspekty projektowania systemRys. 5. Aspekty projektowania systemóów w 
alarmowych z uwzglalarmowych z uwzglęędnieniem czynnikdnieniem czynnikóów ludzkichw ludzkich

 
 

N N 

C L 

C C 

C P 

C C 

C P 

S S 

Wysokie 

Niskie

Niskie 

Wysokie

Wysokie

NiskieS5. Ryzyko obrażeń

S4. Ryzyko szkody 
w środowisku 

S3. Ryzyko strat 
materialnych

S2. Alarm przed wyzwoleniem 

S1. Tylko informacja

Spodziewane 
skutki

F1 F2 

Rys.6. WpRys.6. Wpłływ parametryw parametróów ryzyka na w ryzyka na 
zazałłoożżenia projektowe ASenia projektowe AS
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Aspekty projektowania systemAspekty projektowania systemóów alarmowych oraz    w alarmowych oraz    
interfejsu operatora z uwzglinterfejsu operatora z uwzglęędnieniem czynnikdnieniem czynnikóów ludzkichw ludzkich

•• W procesach automatycznych niezbW procesach automatycznych niezbęędna jest obecnodna jest obecnośćść czczłłowieka, a wiowieka, a więęc c 
systemy te muszsystemy te musząą bybyćć zorientowane na operatora,zorientowane na operatora,

•• Poprzez analizPoprzez analizęę zachowania czzachowania człłowieka moowieka możżna pomagana pomagaćć operatorom w operatorom w 
efektywnym wykonywaniu przez nich zadaefektywnym wykonywaniu przez nich zadańń, a tak, a takżże ograniczae ograniczaćć
prawdopodobieprawdopodobieńństwo popestwo popełłnienia przez nich zwnienia przez nich zwłłaszcza baszcza błęłęddóów aktywnych,w aktywnych,

•• W trakcie projektowania systemW trakcie projektowania systemóów HMI ww HMI wśśrróód wad ważżnych aspektnych aspektóów jakie w jakie 
nalenależży wziy wziąćąć pod uwagpod uwagęę ssąą m.in.: intuicyjny interfejs, ukrywanie ham.in.: intuicyjny interfejs, ukrywanie hałłaaśśliwych liwych 
i niepotrzebnych alarmi niepotrzebnych alarmóów, eliminowanie w, eliminowanie „„powodzi alarmowychpowodzi alarmowych””, , 
wielopoziomowowielopoziomowośćść oprogramowania, systemy eksperckie wspomagajoprogramowania, systemy eksperckie wspomagająące ce 
proces podejmowania decyzji, ergonomia stanowiska pracy, dostarcproces podejmowania decyzji, ergonomia stanowiska pracy, dostarczanie zanie 
jedynie niezbjedynie niezbęędnych danych, wskazywanie przyczyn wystdnych danych, wskazywanie przyczyn wystąąpienia pienia 
zaburzenia.zaburzenia.
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Piec instalacji destylacji prPiec instalacji destylacji próóżżniowejniowej

Palniki

Komora
Radiacji

Komora Konwekcyjna

Para

Wsad

Wężownice

Piec Próżniowy
900F2

Kolumna Próżniowa
900-C1

Spaliny 
Do 900E26
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Analiza zagroAnaliza zagrożżeeńń oraz ocena ryzyka badanego obiektuoraz ocena ryzyka badanego obiektu

1.1. Analiza raportu zagroAnaliza raportu zagrożżeeńń (HAZOP (HAZOP –– ang. Hazard & ang. Hazard & OperabilityOperability) odno) odnośśnie nie 
do potencjalnych scenariuszy awaryjnych,do potencjalnych scenariuszy awaryjnych,

2.2. Analiza niezawodnoAnaliza niezawodnośści czci człłowieka badanego obiektu dla kaowieka badanego obiektu dla każżdego dego 
scenariusza,scenariusza,

3.3. Wyznaczenie wymaganego poziomu nienaruszalnoWyznaczenie wymaganego poziomu nienaruszalnośści bezpieczeci bezpieczeńństwa (SIL stwa (SIL 
–– ang. Safety ang. Safety IntegrityIntegrity LevelLevel) dla p) dla pęętli zabezpieczeniowych SIS dla katli zabezpieczeniowych SIS dla każżdego dego 
przypadku przypadku –– metoda LOPA,metoda LOPA,

4.4. Weryfikacja wyznaczonego poziomu SIL dla istniejWeryfikacja wyznaczonego poziomu SIL dla istniejąącego ukcego ukłładu SIS,adu SIS,
5.5. PoglPogląądowy projekt HMI systemu sterowania i systemu alarmowego dla dowy projekt HMI systemu sterowania i systemu alarmowego dla 

badanego obiektu.badanego obiektu.
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PodsumowaniePodsumowanie

•• Aby zapewniAby zapewnićć wymagany poziom bezpieczewymagany poziom bezpieczeńństwa obiektu podwystwa obiektu podwyżższonego szonego 
ryzyka oraz ograniczyryzyka oraz ograniczyćć bbłęłędy czdy człłowieka naleowieka należży:y:
Na etapie projektowania przeprowadziNa etapie projektowania przeprowadzićć wnikliwwnikliwąą analizanalizęę zagrozagrożżeeńń i oceni ocenęę
ryzyka obiektu,ryzyka obiektu,
WykonaWykonaćć projekt interfejsu operatorskiego,projekt interfejsu operatorskiego,
WykonaWykonaćć projekt instalacji zgodnie z zaleceniami normatywnymi,projekt instalacji zgodnie z zaleceniami normatywnymi,
We wszystkich elementach uwzglWe wszystkich elementach uwzglęędnidnićć aspekty kognitywne czaspekty kognitywne człłowieka (analiza owieka (analiza 
niezawodnoniezawodnośści czci człłowieka) w kontekowieka) w kontekśście analizy wpcie analizy wpłływu czynnikywu czynnikóów ludzkich i w ludzkich i 
organizacyjnych,organizacyjnych,
DokonaDokonaćć weryfikacji wszystkich istotnych elementweryfikacji wszystkich istotnych elementóów skw skłładowych systemadowych systemóów w 
zwizwiąązanych z bezpieczezanych z bezpieczeńństwem,stwem,
PrzeprowadzaPrzeprowadzaćć regularny audyt i dokonywaregularny audyt i dokonywaćć odpowiednich korekt systemu w odpowiednich korekt systemu w 
oparciu o aktualne dane niezawodnooparciu o aktualne dane niezawodnośściowe i uaktualniane analizy,ciowe i uaktualniane analizy,
PrzewidziePrzewidziećć odpowiednio nadzorowany proces szkolenia pierwotnego i odpowiednio nadzorowany proces szkolenia pierwotnego i 
cyklicznego operatorcyklicznego operatoróów.w.
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DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę


