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Kurtyna z†podczerwieni
Problemem czÍsto wystÍpuj¹cym

w†aplikacjach przemys³owych jest
koniecznoúÊ monitorowania stref
niebezpiecznych (np. z†powodu du-
øego natÍøenia ruchu automatycz-
nych wÛzkÛw transportowych czy
w†obrÍbie strefy zasiÍgu robota) lub
stref czasowo chronionych w†obrÍ-
bie maszyny (np. obszar pod ram¹
naci¹gowo-grzewcz¹ foliarki czy sto-
p¹ prasy) i†odpowiednie reagowanie
na ruchy pracownikÛw poruszaj¹-
cych siÍ w†ich obrÍbie (rys. 1). Na-
jdoskonalszym sposobem spoúrÛd
obecnie dostÍpnych jest zastosowa-
nie kurtyn bezpieczeÒstwa, w†ktÛ-
rych rolÍ medium s³uø¹cego do de-
tekcji obiektÛw w strefie chronionej
spe³nia modulowane promieniowa-
nie podczerwone.

Opracowane w†laboratoriach fir-
my Omron kurtyny serii F3S-B s¹
funkcjonalnie rozbudowanymi czuj-

nikami fotoelektrycznymi
umoøliwiaj¹cymi budowa-
nie niewidzialnych ba-
r ier detekcyjnych
o†wysokoúci do
1650mm, w†przypad-
ku korzystania z†po-
jedynczej pary na-
dajnik-odbiornik
(rys. 2), lub do
2 4 0 0 m m ,
w †p r z ypadku
zastosowania
po³¹czonych
ze sob¹

Producenci urz¹dzeÒ stosowanych w†automatyce nadaj¹ duøe

znaczenie zwiÍkszeniu bezpieczeÒstwa pracy. Praktycznie kaødy

z†licz¹cych siÍ wytwÛrcÛw urz¹dzeÒ dla automatyki ma w†swojej

ofercie rÛønego typu czujniki i†modu³y pomocnicze, ktÛrych

podstawowym zadaniem jest zminimalizowanie moøliwoúci

wyst¹pienia urazÛw podczas obs³ugi maszyn.

W†artykule przedstawiamy jeden z†najnowoczeúniejszych

czujnikÛw wykorzystywany w†systemach zabezpieczaj¹cych

robotnikÛw obs³uguj¹cych maszyny.

dwÛch par nadajnik-odbiornik, z†ktÛ-
rych jedna pracuje jako lokalny
master, a†druga slave. Maksymalna
odleg³oúÊ pomiÍdzy nadajnikiem
i†odbiornikiem nie moøe przekraczaÊ
5†metrÛw, a†dopuszczalna przez pro-
ducenta najmniejsza odleg³oúÊ umoø-
liwiaj¹ca ich pracÍ wynosi 30cm.
W†zaleønoúci od typu czujnika, licz-
ba linii úwietlnych tworz¹cych kur-
tynÍ mieúci siÍ w†przedziale od 4†do
66, z†odstÍpem (rozdzielczoúÊ) 15/
50/75mm, w†zaleønoúci od wymagaÒ
aplikacji.

Schemat blokowy zestawu czuj-
nikowego sk³adaj¹cego siÍ z†poje-
dynczej pary nadajnik-odbiornik
F3S-B pokazano na rys. 3. £atwo
zauwaøyÊ, øe budowa wewnÍtrzna
elementÛw kurtyny jest nieco bar-
dziej z³oøona niø wynika to z†pe³-
nionych przez urz¹dzenie funkcji.
Jest to efekt m.in. wyposaøenia go
przez producenta w†wewnÍtrzne
systemy weryfikacji poprawnego
dzia³ania oraz zsynchronizowania

Rys. 1.

Bezpieczeństwo w systemach
automatyki

Do niedawna najpopularniejszymi
elementami zabezpieczaj¹cymi stoso-
wanymi w†systemach automatyki by-
³y wy³¹czniki o†specjalnej konstruk-
cji, za pomoc¹ ktÛrych operator wi-
dz¹cy zagroøenie mÛg³ zatrzymaÊ
pracÍ maszyny i†wezwaÊ pomoc.
SkutecznoúÊ takich zabezpieczeÒ
z†oczywistych przyczyn nie moøe
byÊ zbyt wysoka. Poszukiwano wiÍc
nowych, doskonalszych rozwi¹zaÒ
zapewniaj¹cych automatyzacjÍ (unie-
zaleønienie od operatora) systemÛw
zabezpieczaj¹cych. DziÍki automaty-
zacji, obecnie nieod³¹cznie wi¹ø¹cej
siÍ z†elektronizacj¹, pewnoúÊ dzia³a-
nia dostÍpnych na rynku systemÛw
zwiÍkszaj¹cych bezpieczeÒstwo pra-
cy jest ponad 12-krotnie wiÍksza od
wczeúniej oferowanych. Odpowiedü
na pytanie ìCzy warto je stosowaÊ?î
moøe byÊ zatem tylko jedna.
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pracy nadajnika z†odbiornikiem,
dziÍki czemu czujnik spe³nia bar-
dzo ostre normy dotycz¹ce typo-
wych naraøeÒ, mog¹cych zak³ÛciÊ
jego pracÍ, w†tym:
- uszkodzenie elementÛw nadaw-
czych lub odbiorczych,

- uszkodzenie sterownika w†nadajni-
ku i/lub w†odbiorniku,

- ìzawieszenie siÍî ktÛregoú z†mik-
rokontrolerÛw wbudowanych
w†urz¹dzenie,

- wystÍpowanie w†otoczeniu obcego
promieniowania o†duøym natÍøe-
niu,

- zwarcie lub rozwarcie przewodÛw
³¹cz¹cych nadajnik z†odbiornikiem,

- uszkodzenie sygnalizacyjnych ob-
wodÛw wyjúciowych odbiornika,

- zmieniaj¹ce siÍ natÍøenie wi¹zki
promieniowania podczerwonego,
co moøe byÊ wynikiem np. zanie-
czyszczenia powietrza w†chronio-
nej strefie.
Wbudowane w†elementy czujni-

ka (tzn. nadajnik i†odbiornik) mik-

rokontrolery monitoruj¹ cyklicznie
(co 2†sekundy) stan urz¹dzenia
i†w†przypadku wyst¹pienia jakich-
kolwiek nieprawid³owoúci natych-
miast uaktywniaj¹ wyjúcia alarmo-
we. W†przypadku takiej koniecznoú-
ci procedury testowe moøna takøe
uruchomiÊ za pomoc¹ specjalnego
wejúcia w†nadajniku (podobnie jak
i†pozosta³e wejúcia steruj¹ce jest
ono optoizolowane). Kompletne tes-
ty s¹ takøe inicjowane automatycz-
nie po w³¹czeniu zasilania. Proce-
dura inicjalizacji czujnika po w³¹-
czeniu zasilania trwa ok. 2 sekund,
co pozwala na wykonanie procedur
testowych po ustaleniu siÍ warun-
kÛw pracy czujnika.

Odbiornik zestawu F3S-B wypo-
saøono - poza wyjúciem sygnalizacji
niestabilnej pracy - takøe w†dwa
wyjúcia alarmowe, za pomoc¹ ktÛ-
rych jest sygnalizowane przeciÍcie
ktÛrejú z†wi¹zek podczerwieni. DziÍ-
ki temu moøna F3S-B wykorzystaÊ
do realizacji zadaÒ ochronnych bez

Rys. 2.
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koniecznoúci stosowania dodatkowe-
go sterownika.

NiektÛre funkcje czujnika F3S-B
mog¹ byÊ programowane, co wyma-
ga zastosowania dodatkowego modu-
³u komunikacyjnego F39-E1 wraz
z†oprogramowaniem. DziÍki nim
uøytkownik ma dostÍp do wyboru
trybu wznowienia pracy czujnika po
wykryciu naruszenia strefy, zdalne-
go monitorowania stanu przekaüni-
kÛw wyjúciowych, moøe takøe kon-
figurowaÊ wi¹zkÍ tworz¹c¹ barierÍ
kurtyny, w³¹czaj¹c lub wy³¹czaj¹c
poszczegÛlne linie úwietlne. Ostatnia
z†wymienionych funkcji pozwala do-

stosowaÊ kszta³t wi¹zki
chroni¹cej do warun-
kÛw pracy urz¹dzenia,
gdzie czÍúÊ chronione-
go pola moøe byÊ za-
s³oniÍta np. przez ele-
ment maszyny.

Na deser
Jak wszystkie ele-

menty systemÛw zwiÍk-
szaj¹cych bezpieczeÒs-
two pracy, prezentowa-
ny w†artykule czujnik uzyska³ sze-
reg certyfikatÛw bezpieczeÒstwa oraz
kompatybilnoúci elektromagnetycz-
nej. WúrÛd najbardziej znanych
naleøy wymieniÊ IEC61496-1/-2,
EN954-1, Type 2†ESPE, a†takøe dy-
rektywy EMC 98/336/EEC i†98/37/
EC. Informujemy o†tym, chc¹c poka-
zaÊ wysi³ek producenta tak prostego
- wydawa³oby siÍ na pierwszy rzut
oka - urz¹dzenia. To musi byÊ bez-
pieczne!
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Rys. 3.

WiÍcej informacji o†elementach
przeznaczonych do systemÛw bezpie-
czeÒstwa produkowanych przez fir-
mÍ Omron moøna znaleüÊ w†Inter-
necie pod adresem: http://oeiweb.-
omron.com.

Prezentowane w†artykule urz¹-
dzenia dostarczy³a firma Omron, tel.
(0-22) 645-78-60, www.omron.com.pl.


