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Ryzyko podczas eksploatacji przenośnika zgrzebłowego 
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WYPADEK CIĘŻKI w  JSW S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 
Źródło: http://www.wug.gov.pl/bhp/18_07_2011 
 

Trzech pracowników wykonywało prace porządkowe, a pozostali, z wyznaczonym przodowym 
tego zespołu, prowadzili załadunek materiałów na zestaw transportowy kolejki podwieszanej, 
który znajdował się poza granicami stacji nadawczo-odbiorczej kolejki. Podczas podwieszania 
odcinka lutni elastycznej na zestawie transportowym, jeden z pracowników utracił równowagę i 
stanął lewą nogą na trasie przenośnika zgrzebłowego, który w tym momencie został chwilowo 
uruchomiony w kierunku przeciwnym do kierunku odstawy urobku. Przemieszczające się zgrzebło 
pochwyciło stopę pracownika, dociskając ją do konstrukcji stacji zwrotnej przenośnika. 

 

Przyczyną wypadku ciężkiego było pochwycenie lewej stopy pracownika przez będący w 
ruchu przenośnik zgrzebłowy i przygniecenie jej, prawdopodobnie do stacji zwrotnej przenośnika. 
 

1. Zaistniały wypadek pokazuje jak ważną sprawą jest reagowanie przez 

personel we właściwy sposób na sygnały ostrzegawcze emitowane przed 

uruchomieniem maszyny.  

2. Zasadniczą kwestią jest również ograniczenie ryzyka braku emisji 

sygnału poprzez dobór elementów umożliwiających jej niezawodne i 

bezpieczne wykonanie. 
 

Źródło: RYFAMA, Rybnik 



Ostrzeżenie przed uruchomieniem 
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• PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady 

projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka 
 

pkt 6.4.3  Sygnały i urządzenia ostrzegawcze 
 

Sygnały wizualne, takie jak migające światła i sygnały dźwiękowe, takie jak syreny mogą 

być używane, aby ostrzec o zbliżającym się niebezpiecznym zdarzeniu, takim jak rozruch 

maszyny lub przekroczenia prędkości. Sygnały takie mogą być również stosowane w celu 

ostrzeżenia operatora przed wyzwalaniem automatycznych środków ochronnych. 

Istotne jest, aby te sygnały: 

a) były emitowane przed wystąpieniem niebezpiecznego zdarzenia, 

b) były jednoznaczne, 

c) były wyraźnie postrzegane i zróżnicowane od wszystkich innych sygnałów używanych i 

d) były jednoznacznie uznane przez operatora i innych osób. 

Źródło: PN-EN ISO 12100:2011 Rys. 2.  



Sprzętowa realizacja funkcji ostrzegawczej 
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Schemat blokowy realizacji  

funkcji bezpieczeństwa 

Wyłącznik ognioszczelny 



Podział na bloki funkcjonalne, wyznaczenie SIL 
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SILSO = SIL 2 
  

PFHD, SO = 3,9110-7 

SIL CL = 2  

PFHD = 1,210-8 

SIL CL = 2  

PFHD = 1,6410-7 

SIL CL = 2  

PFHD = 2,1510-7 



Sterownik programowalny ELSAFE-14 
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narzędzie inżynierskie / SAFEPROG sterownik FS-PLC / ELSAFE-14 

• iskrobezpieczny         I M1  Ex ia I Ma 

• modułowy – do 32 modułów lub 2 A  

• programowalny –  narzędzie inżynierskie 

• do realizacji funkcji bezpieczeństwa – do SIL CL 3 / PLe 

• języki programowania IEC 61131-3 (LD i FBD) 

• podział na funkcje safety i non-safety 

• ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami 

• debugowanie online 

oprogramowanie  

użytkowe  



Podział oprogramowania dot. bezpieczeństwa 
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• normy odnoszące się do oprogramowania systemów sterowania (PN-EN 

62061, PN-EN ISO 13849-1, PN-EN 61508-3)  

• rodzaje oprogramowania 
– użytkowe – oprogramowanie specyficzne dla zastosowania, które jest 

wprowadzone przez projektanta systemu sterowania, przeważnie zawierające 

sekwencje logiczne, ograniczenia i instrukcje, które sterują odpowiednim wejściem, 

wyjściem, obliczeniami i decyzjami koniecznymi, aby system sterowania spełniał 

wymagania funkcjonalne 

– wbudowane – oprogramowanie, dostarczone przez producenta, które jest częścią 

systemu sterowania i które jest normalnie niedostępne do modyfikacji przez 

użytkownika maszyny 

– parametryzujące – oprogramowanie przeznaczone do ustawiania modyfikowalnych 

parametrów w oprogramowaniu 

• rodzaje języków programowania 
 język o ograniczonej zmienności (LVL) - rodzaj języka, który zapewnia możliwość 

łączenia predefiniowanych funkcji bibliotecznych do konkretnych zastosowań, w 

celu realizacji określonych wymagań bezpieczeństwa – przykład: LD, FBD, SFC; 

przeznaczenie: oprogramowanie użytkowe do SIL 3 / PLe 

 język o pełnej zmienności (FVL) - rodzaj języka oprogramowania, który zapewnia 

możliwość realizacji wielu różnych funkcji i aplikacji – przykłady: C/C++, Basic, 

Java, Pascal; wg ISO 13849 FVL do oprogramowanie do PLd; dla oprogramowania 

PLe wg ISO 13849 lub oprogramowania wbudowanego wg IEC 62061 stosuje się 

IEC 61508-3. 

 

Powiązania między oprogramowaniem w systemie 

programowalnym 



Wymagania bezpieczeństwa dla oprogramowania użytkowego 
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• normy dot. systemów sterowania (PN-EN 62061, PN-EN ISO 13849-1)  

• metoda projektowania – model V 
 pełen cykl życia: od specyfikacji przez projekt, kodowanie i weryfikację do 

walidacji 

 weryfikacja po każdym etapie 

 tworzenie planów badania w oparciu o specyfikacje  

 testy statyczne, strukturalne, testy funkcjonalne, testy interfejsów 

• specyfikacja wymagań bezpieczeństwa dla oprogramowania 

• wybór języka użytkowego 
 kontrola złożoności, sprawdzone funkcje logiczne (podzbiór języka) lub 

biblioteki użytkownika, zdefiniowane zasady łączenia, łatwość rozumienia 

działania – odpowiednia dokumentacja 

• przy łączeniu funkcji safety i non-safety całość traktuje się jako safety 

• programowanie defensywne - kontrola spójności danych, połączeń 

komunikacyjnych, parametrów granicznych wejść i wyjść 

• autodiagnostyka poprawności przepływu sterowania i danych (jeżeli nie 

ma jej w oprogramowaniu wbudowanym) 

• zarządzanie konfiguracją (identyfikacja jednostek konfiguracyjnych, stosowanie 

procedury kontroli zmiany, rejestracja wydań) 

• modyfikacje i zmiany wymagają analizy oddziaływań i powtórnych 

badań 

 

 

źródło: PN-EN ISO 13849-1 Rys. 6. Uproszczony model V 

cyklu życia bezpieczeństwa oprogramowania 



Wymagania dla funkcji ostrzeżenia przed uruchomieniem 
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• PN-EN 12321+A1:2010 Maszyny dla górnictwa podziemnego --  

          Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowych 
 

pkt 5.2.1  Ostrzeżenie przed uruchomieniem 
 

Przenośnik zgrzebłowy powinien być wyposażony w dźwiękowy system ostrzegający przed uruchomieniem zgodnie z EN 457. 

Sygnał ten powinien być słyszalny wzdłuż całej projektowanej długości przenośnika. 

 

Ostrzeżenie przed uruchomieniem powinno trwać co najmniej 5 sekund, po którym to czasie maszynę można uruchomić. 

Ostrzeżenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 3 sekundy od momentu zasilenia napędu(ów) energią. 

 

• PN-G-47050:1997 Ochrona pracy w górnictwie -- Sygnalizacja optyczna i akustyczna  

  w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Wymagania 
 

akustyczny sygnał ostrzegawczy rozruchowy dla przenośników zgrzebłowych 
 dla podścianowego – sygnał  modulowany długi o częstotliwości podstawowej 700 Hz ± 20%, dewiacja od  20 Hz do 200 Hz, częstotliwość 

powtarzania 0,9 Hz do 1,1 Hz, nadawany automatycznie 

 dla ścianowego – sygnał przerywany długi o częstotliwości podstawowej 1800 ± 20%, częstotliwość powtarzania od 1 Hz do 2 Hz, nadawany 

automatycznie 

 



Specyfikacja logiki funkcji bezpieczeństwa 
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 nazwa i opis funkcji z określeniem SIL / PL  

 trybami pracy 

 logikę (tj. funkcjonalność) 

 maksymalny czas odpowiedzi 

 zależności czasowe, graniczne wartości 

 architektura sprzętowa oraz interfejsy 

zewnętrzne 

 interfejsy diagnostyczne 

 interfejsy do osiągnięcia stanu bezpiecznego 

 na podstawie specyfikacji wymagań tworzy się 

plan walidacji. 

 



Specyfikacja interfejsów wejścia/wyjścia 
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Opis czujnika 

 nazwa wejścia / wyjścia 

 typ wejścia / wyjścia  

 znaczenie w systemie 

 format i zakresy wartości 

danych 

 graniczne wartości 

 stan bezpieczny 

 rodzaje uszkodzeń 

 sposób sygnalizacji uszkodzeń 

Opis wejścia 

 nazwa zmiennej w programie 

 zakres wartości 

 prawidłowa wartość 

 uszkodzenia wejścia 



Realizacja programu użytkowego 
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Diagram stanów sterowania przenośnikiem zgrzebłowym 

 

AWARIA = !(UGS and PTW and SDL and GROT and KOMBAJN and cz_techn)  

Przykładowa realizacja funkcji emisji sygnału ostrzegawczego w języku FBD i LD. 



Funkcja bezpieczeństwa w bloku 
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wyodrębnienie funkcji ostrzeżenia przed uruchomieniem w postaci 

bloku funkcyjnego p. 6.11.3.1.8 EN 62061 

Blok funkcyjny  do emisji sygnału ostrzegawczego 

Diagram stanów dla bloku  

SF_ELSAFE_Warning_V1_00 



Standaryzacja SFB 
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Blok funkcyjny  do  zatrzymania awaryjnego 



Projektowanie i tworzenie kodu w FBD i LD 
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Wymagania PN-EN ISO 13849-1 p. 4.6.3  dotyczące projektowania oprogramowania 

1) półformalne metody opisu 

2) modułowe i strukturalne programowanie realizowane przez bloki funkcyjne z zatwierdzonych bibliotek 

3) ograniczoną wielkością kodu w blokach 

4) jedno wejście i jedno wyjście 

 

Wymagania PN-EN ISO 13849-1 p. p. 4.6.3 dotyczące tworzenia kodu 

1) kod musi być czytelny, zrozumiały i testowalny - zmienne symboliczne zamiast konkretnych adresów sprzętowych 

2) standardy, wytyczne dot. kodowania (np. PLCopen Coding Guidelines) 

3) integralność i wiarygodność danych  (np. sprawdzenie zakresu) 

4) dokumentacja kodu źródłowego 



Weryfikacja bloku SFB 
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Wymagania PN-EN ISO 13849-1 p. 4.6.3 dotyczące testowania oprogramowania 

1) plan badania 

2) badania przez symulację 

3) test czarnej skrzynki – właściwa metoda walidacji 

4) dla PL = d lub e – analizę kontroli i przepływu danych (pokrycie kodu) 

5) dla PL = d lub e – analizą wartości brzegowych; ciągi testów określa się na podstawie: danych z zakresów dopuszczalnych, danych z 

zakresów niedopuszczalnych, danych z granic zakresów, wartości ekstremalnych, kombinacji powyższych klas 

6) w przypadku stosowania uznanych funkcji bibliotecznych  weryfikacja konieczna tylko w przypadku kodu aplikacji 

Techniki testowania  

oprogramowania 



       Walidacja bloku funkcyjnego 
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test czarnej skrzynki zachowania funkcjonalnego i kryteriów wydajności 



Blokowy program użytkowy 
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Blokowa uproszczona wersja funkcji  emisji sygnału 



Podsumowanie 
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1) Rośnie złożoność funkcji –> złożoność oprogramowania -> koszty 

2) Koszty oprogramowania stanowią 50% kosztów początkowych, a koszty utrzymania to 40 do 80% całkowitych 

3) Trudno uniknąć błędów w oprogramowaniu (śr. 5-50 błędów/1000 linii kodu) 

4) Ograniczenie błędów przez: 

 system jakości – procedury dot. rozwoju oprogramowania (SDLC) 

 testowanie 

 autodiagnostykę 

 redundancję 

5) W dziedzinie bezpieczeństwa stosować: 

 V model 

 języki LVL 

 uznane i ocenione bloki funkcyjne 

 weryfikację i walidację 

 zarządzenie konfiguracją 

 zarządzenie zmianą i modyfikacją 

 

 



Dziękuję za uwagę 
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Projekt ELSAFE-14 był wykonywany i współfinansowany na podstawie  

Umowy z NCBiR w ramach konkursu INNOTECH 2, ścieżka IN-TECH 


