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      Norma PN-EN ISO 14119 

Osłony blokujące należy instalować w takiej minimalnej odległości od 
zagrożenia, aby człowiek nie osiągnął zagrożenia przed jego ustaniem 
(może to być na przykład zatrzymanie maszyny).  
Z powyższego wynika, iż może być niezbędne zastosowanie osłon z 
ryglowaniem. 
 
Parametry mechaniczne osłon i strategię osłaniania podaje norma  
PN-EN 953. 
 
Rozmiary, rozdzielczość i po części umiejscowienie osłon podaje norma  
PN-EN ISO 13857 (uniemożliwienie sięgania kończynami). 
 
Minimalną odległość do zagrożenia należy obliczać zgodnie 
 z normą PN-EN ISO 13855  
(uwzględniającą prędkość zbliżania się części ciała człowieka) 



      Norma PN-EN ISO 14119 

Zastosowanie osłon blokujących nierozerwalnie wiąże się z występowaniem 
funkcji bezpieczeństwa. 
 
W tabeli 8. normy PN-EN ISO 13849-1 jako pierwszą wymieniono funkcję 
bezpieczeństwa: 
„Bezpieczne zatrzymanie inicjowane osłoną bezpieczeństwa (dotyczy w 
szczególności osłon z blokadą otwarcia i urządzeń ograniczających)”. 
 
W przypadku szeregowego połączenia zestyków beznapięciowych (np. 
elektromechanicznych) może się okazać, iż układ nie posiada pokrycia 
diagnostycznego (DC), a co za tym idzie może co najwyżej osiągać poziom PL c. 
Jednocześnie ujawnia się przewaga urządzeń blokujących z funkcjami 
monitoringu wewnętrznego i wyjściami półprzewodnikowymi. Czyli np. 
urządzenia RFID mogą pozwalać na osiąganie PL e  
przy szeregowym połączeniu wielu urządzeń. 

6SE63 
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Siła trzymania rygla powinna być testowana (ze współczynnikiem bezpieczeństwa 130%). 
Ponieważ ustalono wytyczne dla wartości siły wywieranej przez człowieka, pozwala to na 
określenie wymagań dla siły trzymania danego rygla (FZh), a w konsekwencji przy 
przyjęciu określonych założeń na skorzystanie z zasady wykluczenia defektu 
mechanicznego zerwania rygla (wymuszenia otwarcia osłony blokującej). 
 
Prowadzi to do sytuacji, w której wymagany poziom PL dla funkcji ryglowania może być 
różny (NIŻSZY) niż dla funkcji nadzorowania osłony. 

PL d 

PL e 
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Urządzenia, w których pojedyncze uszkodzenie w części mechanicznej 
(wykluczenie defektu np. uszkodzenie klucza wyłącznika lub połączenia 
mechanicznego z osłoną) może spowodować nieprawidłowy sygnał na obu 
zestykach wyjściowych, nie mogą zapewnić poziomu Ple układu realizującego 
daną funkcję bezpieczeństwa. 
Daje to przewagę dwukanałowej bezkontaktowej technologii blokującej, przy 
zastosowaniu pojedynczego urządzenia blokującego. 

Pojedynczy 
element 

mechaniczny 

Zestyk 
elektromechaniczny 

(kanał 1.) 

Zestyk 
elektromechaniczny 

(kanał 2.) 
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W wypadku urządzeń blokujących rzadko używanych, a wymagających otwarcia 
w celu testu wykrycia defektów, należy otworzyć osłonę celem testu: 
 
o nie rzadziej niż co 1 miesiąc dla PLe 
o nie rzadziej niż co 1 rok dla PLd 

 
Należy w procesie projektowania zwracać baczna uwagę na odporność na 
obejście układu blokowania. W tym kodowanego. 



      Norma PN-EN ISO 14119 

Urządzenia blokujące z ryglowaniem, faktycznie często realizują dwie funkcje 
bezpieczeństwa:  
 
o nadzorowanie położenia osłony 
o blokowania otwarcia osłony (ryglowania osłony) 
 
 
  Wprowadzono nowy symbol – urządzenie z nadzorowaną funkcją  
  ryglowania. 
 
 
Wyróżnia się dwa pojęcia ryglowania: 
 
o bistabilnego (ryglowanie napięciem i zwalnianie napięciem) i 
o elektromagnetycznego (odryglowywane po zaniku zasilania „POWER-TO-LOCK”) 
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Urządzenia blokujące 

bez ryglowania
Urządzenia blokujące z ryglowaniem

Odryglowanie 

bezwarunkowe 
(odryglowanie może być 

rozpoczęte przez 

operatora w każdej 

chwili, ale czas 

niezbędny do 

odryglowania osłony jest 

dłuższy od czasu 

koniecznego do zaniku 

zagrożenia)

Odryglowanie warunkowe 
(odryglowanie osłony staje się możliwe 

jeśli tylko zostanie spełniony jeden z 

warunków:

Upłynął 

ustalony 

czas

 (po wysłaniu 

sygnału 

zatrzymania)

Został 

wykryty zanik 

zagrożenia
 (np. Wykrycie 

prędkości równej 

zero)

- jednocześnie z 

rozpoczęciem 

otwierania osłony 

(urządzenie 

blokujące jest 

uruchamiane przez 

sama osłonę)

- jednocześnie z 

rozpoczęciem 

uruchamiania 

urzadzenia (po 

wysłaniu sygnału 

otwarcie)

- krótko po 

rozpoczęciu 

uruchamiania 

urządzenia 

ryglującego oraz 

jako konsekwencja 

tego

- przez operatora lub 

automatycznie przez 

system sterowania, w 

następstwie 

zaprogramowanego 

działania urządzenia 

blokującego.
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Dostępne rodzaje funkcji zwalniania (zaryglowania osłony): 
 
o  zwalnianie ucieczkowe – dostępne z wnętrza strefy zagrożenia 
     ( możliwe bez użycia narzędzi) 
 
o  zwalnianie pomocnicze – dostępne na zewnątrz strefy zagrożenia – umożliwiające 
    wejście do strefy pod pewnymi warunkami <np. z pilotem> 
     ( wymaga użycia narzędzia lub systemu sterowania chronionego hasłem) 
 
o  zwalnianie awaryjne – dostępne z zewnątrz, uzyskanie dostępu w celu czynności  
    ratunkowych 
     ( możliwe bez użycia narzędzi, reset wymaga użycia narzędzi lub systemu sterowania 
    chronionego hasłem) 
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Wyłącznik pozycyjny z 
ryglowaniem i 
zwalnianiem 

pomocniczym 

Wyłącznik pozycyjny z 
ryglowaniem i 
zwalnianiem 
ucieczkowym 

Wyłącznik pozycyjny z 
ryglowaniem i 
zwalnianiem 
awaryjnym 
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   Zasada ryglowania i położenie zestyków 
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Funkcja bezpieczeństwa to funkcja maszyny, 
 w wyniku uszkodzenia której następuje  

natychmiastowy wzrost ryzyka  
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Zagrożenie 

Ryzyko 

Sposób redukcji 
ryzyka 

Projektowanie 
funkcji 

bezpieczeństwa 

Walidacja 

Poszukiwanie (identyfikacja) 
wszystkich zagrożeń i ich lista 

Wyznaczenie ryzyka 
wynikającego z każdego 
zagrożenia 

Ustalenie sposobu redukcji 
każdego ryzyka (konstrukcja, 
środki techniczne, informacje) 

Projektowanie funkcji 
bezpieczeństwa dla każdego 
ryzyka zgodnie z zasadami 
niezawodności, diagnostyki i 
odporności 

Planowe sprawdzenie przez 
analizę lub badanie 
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Aplikacja bez sprzężenia zwrotnego i dla 
silnika jednofazowego (brak pokrycia 
diagnostycznego). 
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Aplikacja ze sprzężeniem zwrotnym i dla 
silnika trójfazowego. 



      Wybieg silnika (1) 

Strumień magnetyczny sprzężony z wirnikiem utrzymuje takie położenie, jakie zajmował w 
chwili poprzedzającej wyłączenie. Efektem ciągłości strumienia jest napięcie na zaciskach 
stojana, indukowane przez strumień sprzężony z obwodami stojana, a wzbudzanymi przez 
zanikający prąd wirnika. Zjawisko to nazywa się napięciem resztkowym maszyny indukcyjnej. 



      Wybieg silnika (2) 

Ponieważ zachowanie się napięcia 
resztkowego (Uan) w czasie zależy od 
konstrukcji silnika oraz czas  do 
zatrzymania (t) zależy od bezwładności 
układu napędowego – jest konieczne 
ustawienie czułości przekaźnika 
bezpieczeństwa monitorującego stan 
zatrzymania dla każdego przypadku 
oddzielnie. 



   SIL2 lub PL „d” 



   SIL3 lub PL „e” 



   SIL3 lub PL „e” 



   SIL2 lub PL „d” 



   SIL3 lub PL „e” 



      Norma PN-EN ISO 13849-1 
      Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa 



      Norma PN-EN ISO 13849-1 
      Bezpieczne zatrzymanie robocze 



      Norma PN-EN ISO 13849-1 
      Prędkość ograniczona bezpiecznie 



      Norma PN-EN ISO 13849-1 
      Bezpieczne monitorowanie prędkości  



   Technika konwencjonalna  



   Technika zintegrowana  
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