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fortu pracy oraz uwolnienia
siÍ od p³acenia wysokich od-
szkodowaÒ i†kar bÍd¹cych
nastÍpstwem wypadkÛw.
RÛwnieø Po l ska , k tÛ r a

przez d³ugie lata pomija³a
prob lem bezpieczeÒs twa ,
wreszcie wyda³a odpowiednie
akty prawne normalizuj¹ce te
kwestie. W†lipcu 2001 roku
wesz³a w†øycie nowa norma
zgodna z†norm¹ Unii Europej-
skiej: PN-EN954-1 oraz zaktu-
alizowana zosta³a dyrektywa
maszynowa: 98/37/EC. Naka-
zuje siÍ ich stosowanie wszÍ-
dzie tam, gdzie moøe byÊ na-
raøone ludzkie zdrowie lub
øycie.

Czujniki stykowe dla
systemÛw
bezpieczeÒstwa
Elementami czujnikowymi

stosowanymi w†systemach
bezpieczeÒstwa, wspÛ³pracu-
j¹cymi z†systemami automaty-
ki, s¹ m.in.: ochronne szyny
prze³¹cznikowe, maty ochron-
ne oraz zderzaki oporowe.
Wszystkie te urz¹dzenia wy-
korzystuj¹ specjalny czujnik,
ktÛrego zasadÍ dzia³ania wy-
jaúniono na rys. 1 i†rys. 2.
Sensor ten jest odpowiednio
wyprofilowanym elementem
elastomero-kauczukowym,
ktÛrego przeciwleg³e powierz-
chnie s¹ pokryte warstwami
bÍd¹cymi przewodnikami
pr¹du elektrycznego. S¹ one
utrzymywane w†pewnej od-
leg³oúci od siebie dziÍki spe-
cjalnemu kszta³towi tego ele-
mentu. Gdy nast¹pi zetkniÍ-
cie siÍ obu warstw przewo-
dz¹cych nastÍpuje przewo-
dzenie sygna³u elektrycznego,

co stanowi kryterium alarmu
dla sterownika wspÛ³pracuj¹-
cego z†czujnikiem.
W†profesjonalnych syste-

mach zabezpieczaj¹cych czuj-
nik jest po³¹czony 4-øy³owym
przewodem z†jednostk¹ szacu-
j¹c¹. Wzbudzenie czujnika lub
przerwa w†zasilaniu systemu
sprawia, øe uk³ad szacuj¹cy
(fot. 3) natychmiast wy³¹cza
przekaünik znajduj¹cy siÍ na
wyjúciu, powoduj¹c przerwa-
nie np. niebezpiecznego ru-
chu maszyny. Czas reakcji
systemu wynosi poniøej 20ms.
Szynami prze³¹cznikowymi

moøna zabezpieczyÊ drzwi
automatyczne pojazdÛw lub
maszyn, rÛønego rodza ju
podnoúniki (w przemyúle sa-
mochodowym, papierniczym,
tekstylnym itp.), wszelkiego
rodzaju pojazdy poruszaj¹ce

Szybkie przeobraøenia zachodz¹ce w†úwiecie

wspÛ³czesnej techniki, pojawianie siÍ z†dnia na

dzieÒ nowych technologii oraz coraz nowszych

maszyn i†urz¹dzeÒ, poci¹gaj¹ za sob¹ coraz

wiÍksze zagroøenia dla øycia i†zdrowia osÛb

pracuj¹cych przy ich obs³udze oraz osÛb

postronnych, ktÛre mog¹ siÍ znaleüÊ w†pobliøu.

Rys. 1.

Rys. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.

siÍ po hali produkcyjnej oraz
roboty - tam, gdzie dzia³anie
systemu moøe stwarzaÊ za-
groøenie dla cz³owieka. Szy-
ny zainstalowane na pod³o-
dze mog¹ wspomagaÊ ruch
pojazdÛw (np. przy wjeüdzie
pojazdu na listwÍ moøe na-
st¹piÊ zamkniÍcie lub otwar-
cie drzwi czy w³¹czenie sys-
temu alarmowego). Ta sama
szyna moøe u³atwiÊ obs³ugÍ
np . c i¹gu maszynowego ,
gdzie odleg³oúÊ od jednego
do drugiego punktu jest du-
øa. WÛwczas naciúniÍcie sto-
p¹ w†dowolnym miejscu wy-
zwoli sygna³, w†wyniku ktÛ-
rego nast¹pi natychmiastowe
wy³¹czenie ca³ego ci¹gu ma-
szyn. Ta sama zasada moøe
byÊ wykorzystana do zam-
kniÍcia lub otwarcia odleg-
³ych drzwi itd.

Dziú, aby zapewniÊ bezpie-
czeÒstwo pracuj¹cemu, nie
wystarcz¹ gumowe kalosze,
rÍkawice oraz czerwony przy-
cisk zatrzymuj¹cy maszynÍ.
WszÍdzie tam, gdzie moøe
nast¹piÊ uszkodzenie cia³a,
trwa³e kalectwo czy úmierÊ
cz³owieka w†wyniku pracy
ruchomych czÍúci maszyn,
gdzie istniej¹ strefy niebez-
pieczne oraz tam, gdzie obec-
noúÊ ludzi moøe zak³ÛciÊ pa-
rametry produktu, potrzebne
s¹ systemy bezpieczeÒstwa,
ktÛre wyeliminuj¹ zagroøenia
samoczynnie. Odpowiednie
zabezpieczenia przynosz¹ teø
wymierne korzyúci tym, ktÛ-
rzy je stosuj¹, w†postaci kom-
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Dodatkowe informacje s¹ dostêpne
na p³ycie CD-EP1/2002B oraz
w Internecie pod adresem:
- http://www.ssz-gmbh.de/

download/controllermanual.pdf,
- http://www.ssz-gmbh.de/

download/safetymats.pdf,
- http://www.ssz-gmbh.de/down-

load/kat-ge.pdf.
Dystrybutorem urz¹dzeñ produko-

wanych przez Sicherheits-Systeme
Zimmermann GmbH jest firma
Lemi-Bis, tel.: (71) 339-00-29/30,
fax: (71) 339-05-01, www.techno-
logie.com.pl.

Dodatkowe informacje

Maty ochronne maj¹ podob-
ne zastosowanie. Zabezpiecza-
j¹ teren, na ktÛrym wystÍpuje
bardzo wysoka temperatura
(np. huty), szkodliwe promie-
niowanie (np. pracownie
RTG), wysokie napiÍcia i†pola
elektromagnetyczne (np. roz-
dzielnie wysokiego napiÍcia),
szybki ruch maszyn (np.
w†drukarniach), ciÍcie mate-
ria³u (np. tartaki) itp. Wyko-
rzystywane s¹ we wszelkiego
rodzaju düwigach i†windach

Fot. 5.

(wejúcie na matÍ wyzwala
sygna³ ruchu lub zatrzymania
jak pokazano na fot. 4). Maty
maj¹ zas tosowanie takøe
w†systemach informuj¹cych,
np. o†obecnoúci materia³u
w†maszynie produkcyjnej ,
czÍsto s¹ stosowane takøe ja-
ko czujniki wspomagaj¹ce
w†systemach alarmowych (np.
w†bankach). Sprawdzaj¹ siÍ
takøe w†monitoringu prze-
mieszczaj¹cych siÍ obiektÛw
(np. na p³ytach lotnisk).

Rys. 8.

Rys. 7.

Rys. 6.

Innym rodzajem czujnikÛw
s¹ zderzaki oporowe (fot. 5),
k tÛre s¹ wykorzystywane
wszÍdzie tam, gdzie maszyna
potrzebuje d³ugiej drogi ha-
mowania. Umieszczane s¹ na
rampach czy na pojazdach
bezza³ogowych (np. w†kopal-
niach).
Z†oczywistych powodÛw

przedstawione urz¹dzenia ce-
chuje bardzo wysoka nieza-
wodnoúÊ i†trwa³oúÊ. S¹ one
odporne na uszkodzenia me-
chaniczne, wp³yw warunkÛw
atmosferycznych oraz sub-
stancji ropopochodnych i†ør¹-
cych.

Czujniki
optoelektroniczne dla
systemÛw
bezpieczeÒstwa
Uzupe³nieniem powyøszych

systemÛw bezpieczeÒstwa
mog¹ byÊ urz¹dzenia optoe-
lektroniczne, jak na przyk³ad:
bariery úwietlne lub skanery
laserowe.
Kurtyny úwietlne s¹ wyko-

rzystywane do zabezpieczania
stref o†rÛønych kszta³tach, jak
to przyk³adowo pokazano na
rys. 6, 7 i†8. Bariera jest two-
rzona przez ochronne pole
promieniowania podczerwo-
nego pomiÍdzy nadajnikiem
a†odbiornikiem o†rozdziel-
czoúci od 14 do 40mm. Kie-
dy to pole jest naruszone,
sygnalizowana jest koniecz-
noúÊ zatrzymania ruchu ma-
szyny. Gdy pole ochronne nie
jest naruszone lub system
bezpieczeÒstwa zostanie wy-
zerowany, maszyna rusza po-
nownie.
Skaner laserowy (fot. 9)

jest autonomiczn¹ jednostk¹
monitoruj¹c¹ swoje otoczenie

bez koniecznoúci stosowania
dodatkowych elementÛw, np.
folii refleksyjnych lub spe-
cjalnych odbiornikÛw. Kontu-
ry pola ochronnego definio-
wane s¹ dowolnie przez
uøytkownika, úciúle z†kszta³-
tem niebezpiecznego obszaru.
S t o s owana podcz e rwona
wi¹zka laserowa skanera do-
strzega przedmioty lub osoby
wchodz¹ce w†jego pole dzia-
³ania i†uruchamia funkcje
ochronne.
JP

Fot. 9.


