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STOSOWANIE PODSYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH 

BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM 
SYSTEMACH STEROWANIA MASZYN 

 
SAFETY FIELDBUS APPLICATION IN SAFETY RELATED 

MACHINERY CONTROL SYSTEMS 
 

Streszczenie: Efektywne sterowanie napędami maszyn jest obecnie możliwe dzięki przyjęciu architektury 

rozproszonej systemu sterowania i wykorzystaniu programowalnych sterowników logicznych połączonych za 

pomocą elementów podsystemu transmisji danych (magistrali miejscowej). System sterowania w architekturze 

rozproszonej może również realizować funkcje bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko użytkowania maszyn, co 

wymaga zastosowania sterowników bezpieczeństwa i podsystemów transmisji danych spełniających wymaga-

nia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Są to elementy o określonym (bardzo małym) prawdopodobieństwie wy-

stąpienia uszkodzenia niebezpiecznego, czyli uszkodzenia prowadzącego do utraty zdolności systemu do reali-

zacji danej funkcji bezpieczeństwa. Przy projektowaniu związanych z bezpieczeństwem elementów systemów 

sterowania maszyn należy uwzględniać wymagania dyrektywy 2006/42/WE dotyczące całego cyklu życia. 

Właściwe jest spełnianie wynikających z dyrektywy wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego w oparciu  

o zalecenia normy zharmonizowanej PN-EN 62061:2008. Zalecane jest wykorzystanie do budowy podsystemu 

transmisji danych związanych z bezpieczeństwem wyposażenia spełniającego wymagania norm 

PN-EN 61784-1:2011 i PN-EN 61784-3:2010. Przy instalacji i późniejszej eksploatacji podsystemu transmisji 

danych istotne jest uwzględnienie zaleceń zawartych w przewodniku IEC/TR 62513:2008. 
 
Abstract: The effective control of machinery drives is presently possible thanks to control systems with dis-

tributed architecture solutions made by application of programmable logic controllers (PLC) connected to-

gether with data transmission subsystem elements (fieldbus). The control system with distributed architecture 

can be also applied for safety related functions, which requires the application of safety PLS and safety field-

bus. These are the elements with very low probability of dangerous failure or failure leading to the lost of 

functional performance. The project of safety related machinery control system should be made under the re-

quirements of directive 2006/42/EC, which are directed for the whole life cycle of the system. It is appropriate 

to satisfy the functional safety requirements and recommendations given at harmonized standard 

EN 62061:2008. The safety fieldbus elements should conform with the requirements of the standards 

EN 61784-1:2011 and EN 61784-3:2010. The important notices for safety fieldbus installation and mainte-

nance are given in the guide IEC/TR 62513:2008. 
 

Słowa kluczowe: podsystem transmisji danych związanych z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo funkcjonalne, 

poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, walidacja bezpieczeństwa 
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1. Wstęp 

Dyrektywa 2006/42/WE [1] wymaga, aby sys-

temy sterowania maszyn, w tym sterowania na-

pędami, były zaprojektowane i wykonane  

w sposób zapobiegający powstawaniu sytuacji 

zagrożenia. Systemy te powinny wytrzymywać 

przewidywane obciążenia podczas pracy i od-

działywanie czynników zewnętrznych. Błędy w 

układach logicznych sterowania, w tym błędy 

oprogramowania (defekty systematyczne)  

i ewentualne defekty przypadkowe oraz możli-

we do przewidzenia błędy ludzkie nie powinny 

prowadzić do sytuacji zagrożenia. System ste- 

 
 

rowania powinien zapewnić, aby napędy ma-

szyny nie mogły uruchamiać się nieoczekiwa-

nie, parametry pracy napędów nie ulegały 

zmianie w sposób niekontrolowany lub prowa-

dzący do sytuacji zagrożenia, polecenie zatrzy-

mania napędów było skuteczne i miało pierw-

szeństwo przed poleceniem uruchomienia, za-

trzymanie napędów zainicjowane ręcznie lub 

samoczynnie (np. przez wyposażenie ochronne) 

nie mogło być zakłócone i powinno być zreali-

zowane aż do całkowitego ustania ruchu. Gdy 

jest to niezbędne ze względu na występujące 
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zagrożenia system sterowania powinien rów-

nież zapewnić, aby zatrzymanie ruchu maszyny 

nie wiązało się z odpadnięciem lub wyrzuce-

niem ruchomej części maszyny lub elementu 

zamocowanego w maszynie. 

Bezpieczeństwo użytkowania maszyny w du-

żym zakresie zapewniane jest środkami zwią-

zanymi ze sterowaniem. Szczególnie istotne  

w projektowaniu i eksploatacji systemów stero-

wania maszyn jest zapobieganie skutkom wy-

stąpienia defektów systematycznych i przypad-

kowych. Prowadzi to do formułowania wyma-

gań z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

Bezpieczeństwo funkcjonalne definiowane jest, 

jako część bezpieczeństwa maszyny i jej sys-

temu sterowania, które zależy od poprawnego 

funkcjonowania związanych z bezpieczeń-

stwem elementów systemu sterowania oraz ze-

wnętrznych środków redukcji ryzyka. W przy-

padku systemów sterowania o architekturze 

rozproszonej zagadnienie to dotyczy związa-

nych z bezpieczeństwem elektrycznych syste-

mów sterowania (ang. Safety Related Electrical 

Control System – SRECS), których uszkodze-

nie może skutkować bezpośrednim wzrostem 

ryzyka związanego z użytkowaniem maszyny. 

Stąd wymagania dotyczące SRECS w zakresie 

bezpieczeństwa funkcjonalnego powinny być 

formułowane odpowiednio do stopnia redukcji 

ryzyka zapewnianego przez poszczególne funk-

cje bezpieczeństwa. Funkcja bezpieczeństwa 

jest funkcją realizowaną przez system sterowa-

nia maszyny w związku z występowaniem 

określonych sytuacji zagrożenia. Jej uszkodze-

nie może powodować bezpośredni wzrost ry-

zyka wynikający z danej sytuacji zagrożenia. 

Bezpieczeństwo funkcjonalne SRECS odnie-

sione do wszystkich realizowanych funkcji 

bezpieczeństwa powinno być zapewnione w ca-

łym cyklu życia maszyny. Oznacza to, że po-

winno być ono osiągnięte w procesach pro-

jektowania i instalowania SRECS, potwier-

dzone poprzez odpowiednie sprawdzenia (wali-

dację) oraz utrzymane podczas użytkowania 

produkcyjnego maszyny. Szczególnie walidacja 

SRECS może nastręczać istotne problemy [2]. 

2. Architektura SRECS z podsystemem 
transmisji danych 

Projektowanie SRECS zapewniające spełnienie 

wymagań dyrektywy 2006/42/WE najlepiej jest 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami odpo-

wiedniej normy zharmonizowanej. Zastosowa-

nie podsystemu transmisji danych do realizacji 

SRECS stanowiącego wyodrębnioną strukturę 

elementów programowalnych zasilanych ener-

gią elektryczną wskazuje na normę PN-

EN 62061:2008+AC:2011 [2] jako dokument 

najlepiej przystający do przedstawianego za-

gadnienia. 

Zgodnie z metodyką normy [2] zakłada się, że 

cały związany z bezpieczeństwem układ stero-

wania maszyny składa się z systemów realizu-

jących poszczególne funkcje bezpieczeństwa,  

a te z kolei składają się z podsystemów dedyko-

wanych do pełnienia wybranych zadań (rys. 1). 

 
Rys. 1. Jednokanałowa architektura SRECS 

uwzględniająca zastosowanie podsystem trans-

misji danych związanych z bezpieczeństwem 
 

Typowymi podsystemami są: 

− czujnik sytuacji zagrożenia (np. urządzenie 

ochronne wykrywające człowieka, czuj-

nik/miernik wielkości fizycznych w tym np. 

prędkości obrotowej) – wykrywa sytuację 

zagrożenia i generuje sygnał o jej występo-

waniu, 

− sterownik bezpieczeństwa (obecnie bardzo 

często programowalny) – na podstawie sy-

gnału z czujnika (czujników) generuje sy-

gnały do elementu wykonawczego (ele-

mentów wykonawczych), 

− element wykonawczy – na podstawie sygna-

łu ze sterownika oddziałuje na stan energe-

tyczny maszyny poprzez sterowanie zasila-

niem elementów maszyny lub odbiorem ene-

rgii z nich (np. poprzez uruchamianie/-

zatrzymywanie napędów, sterowanie dopły-

wem/odpływem czynników, itp.), 

− podsystem transmisji danych związanych  

z bezpieczeństwem – powinien zapewnić 

niezakłócony i bez nadmiernych opóźnień 

przesył danych uczestniczących w realizacji 

funkcji bezpieczeństwa (transmisja z czujni-

ków sytuacji zagrożenia do sterownika 
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bezpieczeństwa oraz ze sterownika bezpie-

czeństwa do elementów wykonawczych). 

Z każdym z podsystemów jest związane praw-

dopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia nie-

bezpiecznego na godzinę PFHDi. Na podstawie 

normy [3] w systemie o architekturze z rys. 1 

nie objętym niezależnym układem diagnostycz-

nym należy przyjąć, że łączne prawdopodo-

bieństwo wystąpienia uszkodzenia niebezpiecz-

nego wynosi: 

        PFHD= PFHDcz + PFHDsb + PFHDew +     (1) 

                               + 2 PFHDtr 

Wielkość tego prawdopodobieństwa jest pod-

stawą do określenia poziomu nienaruszalności 

bezpieczeństwa SIL (tablica 3 w [3]). 

Wprowadzenie podsystemu transmisji danych 

do architektury SRECS ma wpływ na czas za-

działania funkcji bezpieczeństwa i jest to zwią-

zane z uwzględnieniem dodatkowych składo-

wych do tego czasu (rys. 2). Składowe te wyni-

kają z opóźnień przetwarzania danych wprowa-

dzanych przez łącza i interfejsy komunikacyjne 

podsystemu transmisji oraz moduły wejść  

i wyjść obiektowych, jeżeli wystąpiła potrzeba 

ich zastosowania. Składowe te odpowiadają za 

wydłużenie czasu zadziałania funkcji bezpie-

czeństwa i z tego względu powinny być 

uwzględnione w projektowaniu funkcji bezpie-

czeństwa. 
 

 
Rys. 2. Składowe czasu zadziałania funkcji bez-

pieczeństwa 

3. Projektowanie SRECS z podsystemem 
transmisji danych 

Metodyka projektowania funkcji bezpieczeń-

stwa przedstawiona w normie [3] przewiduje 

szereg etapów postępowania: 

− identyfikacja zagrożeń i sytuacji zagrożenia, 

− oszacowanie i ocena ryzyka (powinna wska-

zywać na potrzebę zastosowania środków 

bezpieczeństwa zmniejszających - w prze-

ciwnym przypadku dalsze działania nie są 

potrzebne), 

− wstępne podjęcie decyzji o zastosowaniu 

środka bezpieczeństwa opartego na sterowa-

niu, 

− opracowanie specyfikacji funkcji bezpie-

czeństwa z uwzględnieniem ograniczeń do-

tyczących maszyny i zawierającej: opis fun-

kcji logicznej, wymagany czas zadziałania, 

wstępny wybór czujnika sytuacji zagrożenia, 

wskazanie wymaganego poziomu nienaru-

szalności bezpieczeństwa SIL, architektury  

i innych wymagań, 

− sporządzenie planu realizacji projektu i pla-

nu walidacji, 

− zaprojektowanie SRECS i opracowanie 

oprogramowania elementów programowal-

nych (o ile zostały zastosowane), 

− przeprowadzenie analiz i badań potwierdza-

jących osiągnięcie założonych właściwości 

dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalne-

go, 

− sporządzenie dokumentacji technicznej, 

− sporządzenie instrukcji dla użytkownika, 

− walidację układu sterowania, 

− ponowne oszacowanie i ocenę ryzyka w celu 

wykazania, że ryzyko zostało zmniejszone 

do wymaganego poziomu lub powrót do po-

nownego oszacowania i oceny ryzyka z uw-

zględnieniem zastosowania dotychczas za-

projektowanych środków bezpieczeństwa 

(proces iteracyjny). 

Zastosowanie podsystemu transmisji danych 

związanych z bezpieczeństwem wymaga uzu-

pełnienia metodyki projektowania funkcji bez-

pieczeństwa w następujących aspektach: 

− analiza możliwości, ograniczeń i celowości 

zastosowania podsystemu (przed opracowa-

niem pełnej specyfikacji funkcji bezpieczeń-

stwa), 

− uwzględnienie w specyfikacji funkcji bez-

pieczeństwa dodatkowych informacji zwią-

zanych z zastosowaniem podsystemu (liczba 

i rodzaj zmiennych przesyłanych w ramach 

podsystemu, wymagany limit poziomu 

nienaruszalności bezpieczeństwa SILCL, 

dopuszczalne opóźnienia transmisji w kon-

tekście wymagań dotyczących czasu zadzia-

łania funkcji bezpieczeństwa i dodatkowych 

środków bezpieczeństwa związanych z tym 

parametrem, wymagania związane z konfi-

guracją i parametryzacją, wymagania zwią-
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zane z monitorowaniem defektów i sygna-

lizacją sytuacji alarmowych, wymagania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

funkcjonalnego w przypadku wykrycia 

defektu elementów systemu sterowania, wy-

magania środowiskowe, kryteria wyboru 

podsystemu), 

− uwzględnienie w planie realizacji projektu 

dodatkowych etapów związanych z zasto-

sowaniem podsystemu transmisji (wybór 

podsystemu, jego konfiguracji i parametrów 

działania, szacowania wpływu na poziom 

nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, sza-

cowanie wielkości opóźnień związanych  

z transmisją danych i ich wpływu na czas 

zadziałania funkcji bezpieczeństwa, określe-

nie parametrów monitorowania defektów  

i zasad działania podsystemu w przypadku 

ich wykrycia, projektowanie instalacji pod-

systemu w maszynie obejmujące dobór pod-

zespołów, projekt okablowania zgodny ze 

specyfikacją podsystemu, projekt zasilania), 

− uwzględnienie w planie walidacji działań 

wynikających z wystąpienia dodatkowych 

etapów projektowania oraz działań związa-

nych z instalacją i uruchamianiem podsys-

temu transmisji (walidacja kompetencji 

osoby odpowiedzialnej za konfigurację i pa-

rametryzację podsystemu oraz jego przygo-

towanie do działania, sprawdzenie przed 

załączeniem zasilania, sprawdzenie po załą-

czeniu zasilania, próby funkcjonalne i testy 

jakości transmisji, walidacja sposobu za-

chowania danych referencyjnych), 

− wykonanie w procesie projektowania i opra-

cowywania oprogramowania związanych  

z bezpieczeństwem elementów systemu ste-

rowania prac dotyczących zastosowania 

podsystemu transmisji danych (wybór pod-

systemu, opracowanie jego konfiguracji 

sprzętowej, określenie jego parametrów 

działania, określenie zasad monitorowania  

i kryteriów wystąpienia defektów związa-

nych z działaniem podsystemu transmisji  

i innych podsystemów uczestniczących  

w realizacji funkcji bezpieczeństwa, okre-

ślenie zasad działania podsystemu w warun-

kach wystąpienia defektu zapewniających 

bezpieczeństwo funkcjonalne, opracowanie 

zbioru parametrów do konfiguracji i para-

metryzacji podsystemu), 

− uwzględnienie w fazie analiz i badań pro-

jektu (prototypu) związanych z bezpieczeń-

stwem elementów systemu sterowania spra-

wdzenia funkcjonowania podsystemu tra-

nsmisji danych (testy łączy komunikacyj-

nych, określenie stopy błędów transmisji, 

sprawdzenie poprawności konfiguracji i pa-

rametryzacji podsystemu, wyznaczenie 

osiągniętego poziomu nienaruszalności bez-

pieczeństwa SIL), 

− dołączenie do dokumentacji technicznej ele-

mentów systemu sterowania związanych  

z bezpieczeństwem dokumentacji związanej 

z zastosowanym podsystemem transmisji 

(dokumentacja ogólna podsystemu i szcze-

gółowa dotycząca zastosowanych elemen-

tów, sposobu wykonania połączeń między 

elementami, rodzaju zastosowanych przewo-

dów i tras ich poprowadzenia, dokumentacja 

zasilania i uziemiania elementów podsys-

temu, dokumentacja narzędzi przeznaczo-

nych do testowania i wykrywania uszkodzeń 

podsystemu), 

− dołączenie do instrukcji maszyny informacji 

niezbędnej do jej prawidłowego użytkowa-

nia i wynikającej z wykorzystania w syste-

mie sterowania podsystemu transmisji da-

nych związanych z bezpieczeństwem (in-

formacja o funkcjach bezpieczeństwa reali-

zowanych z wykorzystaniem podsystemu 

transmisji danych, ogólnych informacje  

o zasadach funkcjonowania podsystemu  

i monitorowania jego defektów, informacje 

szczegółowych o sposobie sygnalizacji sta-

nów normalnej pracy podsystemu i sytuacji 

wystąpienia defektów, wymagania doty-

czące kwalifikacji operatorów maszyny 

związane z użytkowaniem podsystemu 

transmisji danych, wymagań dotyczące 

kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za 

prowadzenie kontroli okresowych i serwi-

sowanie elementów systemu sterowania 

związanych z bezpieczeństwem, w tym pod-

systemu transmisji, zasady prowadzenia 

kontroli okresowych funkcji bezpieczeństwa 

wykorzystujących podsystem transmisji, 

opisy i instrukcje stosowania narzędzi spe-

cjalistycznych do diagnostyki podsystemu 

transmisji danych związanych z bezpieczeń-

stwem), 

− wykonanie w procesie walidacji analiz  

i sprawdzeń wynikających z zastosowania 

podsystemu transmisji danych związanych  

z bezpieczeństwem poprzez: sprawdzenie 

poprawności założeń projektowych (w tym 

dotyczących określenia wymagań związa-

nych z bezpieczeństwem funkcjonalnym, 
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czasem zadziałania i wymaganiami środo-

wiskowymi), sprawdzenie poprawności pro-

cesu projektowania i przygotowania opro-

gramowania (w tym: doboru podsystemu, 

jego konfiguracji i parametrów działania, 

użycia odpowiednich narzędzi do progra-

mowania, stosowania właściwej dokumen-

tacji producenta podsystemu), potwierdzenie 

osiągnięcia założonych właściwości fun-

kcjonalnych, poziomu nienaruszalności bez-

pieczeństwa SIL i czasu zadziałania, potwie-

rdzenie poprawności wykonania podsystemu 

i połączeń jego elementów (w tym: użycie 

odpowiednich podzespołów, zastosowanie 

przewodów o wymaganych właściwościach, 

prowadzenie przewodów i ich połączenia, 

wykonanie zasilania i uziemienia elementów 

podsystemu), sprawdzenie wyników testów 

funkcjonalnych, sprawdzenie kompletności 

dokumentacji technicznej (w tym: dokume-

ntacji producenta podsystemu, dokumentacji 

wytworzonej w następstwie prac projekto-

wych, danych dotyczących konfiguracji i pa-

rametryzacji), sprawdzenie informacji doty-

czącej podsystemu transmisji danych w in-

strukcji maszyny (w tym: opis podsystemu  

i związanych z nim funkcji bezpieczeństwa, 

zamieszczenie niezbędnych schematów  

i wykazów elementów, zasady monitoro-

wania i sygnalizacji normalnego działania  

i defektów, wymagania dotyczące obsługi, 

serwisu i napraw z uwzględnieniem kontroli 

okresowych). 

4. Wymagania dotyczące podsystemów 
transmisji danych związanych z bezpie-
czeństwem 

Opracowania podsystemów transmisji danych 

związanych z bezpieczeństwem (magistral mie-

jscowych bezpiecznych funkcjonalnie) opierają 

się na wymaganiach norm [4] i [5]. Norma [5] 

zawiera również praktyczne wymagania odno-

śnie zalecanego ograniczenia przyrostu prawdo-

podobieństwa wystąpienia uszkodzenia niebez-

piecznego spowodowanego wprowadzeniem do 

architektury SRECS podsystemu transmisji 

danych. Zalecane jest aby: 

PFHDtr < 1% (PFHDcz + PFHDsb + PFHDew) (2) 

Spełnienie zależności (2) pozwala w praktycz-

nych obliczeniach pominąć wpływ podsystemu 

transmisji na wynikowy poziom nienaruszalno-

ści bezpieczeństwa SIL. Z tego względu zasto-

sowanie podsystemów transmisji danych zwią-

zanych z bezpieczeństwem o deklarowanej 

przez producenta zgodności z wymaganiami 

normy [5] jest rozwiązaniem ułatwiającym 

projektowanie SRECS. 

Dodatkowe wymagania związane z praktyczną 

aplikacją podsystemów transmisji danych zwią-

zanych z bezpieczeństwem przedstawiono  

w przewodniku [6] i publikacji [7]. Wymagania 

te dotyczą szczegółów działań związanych z in-

stalacją podsystemu transmisji, jego konfigura-

cją i parametryzacją, walidacją powykonawczą 

podsystemu i sporządzeniem odpowiedniej do-

kumentacji oraz obsługą, konserwacją i napra-

wami, w tym również dotyczące niezbędnej in-

formacji dla użytkownika. Spełnienie tych wy-

magań umożliwia utrzymanie w całym cyklu 

życia założonego poziomu bezpieczeństwa 

funkcjonalnego układu sterowania. 

Szerokie omówienie wymagań normatywnych 

dotyczących podsystemów transmisji danych 

związanych z bezpieczeństwem przedstawiono 

również w pracy [8]. 

5. Podsumowanie 

Wykorzystanie podsystemu transmisji danych 

w systemach sterowania maszyn jest obecnie 

atrakcyjną możliwością techniczną pozwalającą 

na efektywną realizację układową sterowania 

napędami złożonych maszyn i linii technolo-

gicznych. Analogiczne rozwiązania mogą być 

również stosowane w realizacjach funkcji bez-

pieczeństwa odpowiedzialnych za redukcję ry-

zyka związanego z użytkowaniem maszyn, pod 

warunkiem spełnienia wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wymagania te 

obejmują wyznaczanie poziomu nienaruszalno-

ści bezpieczeństwa SIL układu i projektowanie 

odpowiednio do wyników oceny, wykonanie  

i montaż z uwzględnieniem działań zmniejsza-

jących prawdopodobieństwo wystąpienia defe-

ktu niebezpiecznego, przeprowadzenie konfigu-

racji i parametryzacji podsystemu transmisji, 

przeprowadzenie walidacji projektu i powyko-

nawczej ze szczególnym sprawdzeniem czyn-

ników istotnych dla funkcjonowania podsy-

stemu transmisji, sporządzenia odpowiedniej 

dokumentacji i zachowania danych referencyj-

nych. 

Osiągnięcie i utrzymanie w całym cyklu życia 

maszyny niezbędnego poziomu bezpieczeństwa 

funkcjonalnego związanego z bezpieczeństwem 

układu sterowania, w którym zastosowano pod-

system transmisji jest procesem złożonym  

i dotykającym szeregu zagadnień dotychczas 
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nie eksponowanych w związku ze stosowaniem 

środków bezpieczeństwa opartych na metodach 

sterowania. 
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