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1. Prezentacja firmy Elokon 
 

2. Podstawowe zasady i definicje – bezpieczeństwo kompleksowe 
 

3. Osłony blokujące z ryglowaniem – podstawowe wymagania 
 

4. Funkcja blokowania – szacowanie ryzyka 
 

5. Funkcja ryglowania – szacowanie ryzyka 
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LOGISTICS SP. Z O.O. POLSKA SP. Z O.O. Sicherheitstechnik GmbH 
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Elokon CENTRUM 
Warszawa 

Elokon POŁUDNIE 
Oświęcim 

Elokon PÓŁNOC 
Gdańsk 

Elokon ZACHÓD 
Poznań 

Elokon SICHERHEITSTECHNIK 
Tornesch 

Elokon DOLNY ŚLĄSK 
Wałbrzych 



Zasady bezpieczeństwa kompleksowego: 

Rozwiązania 
konstrukcyjne 
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Techniczne 
środki ochronne 

Środki ochronne Informacje dotyczące 
użytkowania 

Uzupełniające 
środki ochronne 

Osłony Urządzenia 
ochronne 

Osłony stałe 
Osłony blokujące 
Osłony blokujące z ryglowaniem 
(…) 



Osłona - definicja 

Fizyczna bariera zaprojektowana jako część maszyny przeznaczona do 
zapewnienia ochrony. 
Osłona może działać: 
–  samodzielnie, w takim przypadku jest ona skuteczna tylko wtedy, kiedy jest 
„zamknięta” (jak osłona ruchoma) lub „kiedy jest pewnie umocowana w 
miejscu” (jak osłona stała), lub  
–  w połączeniu z urządzeniem blokującym z ryglowaniem lub bez ryglowania; w 
tym przypadku ochrona jest zapewniona w każdym położeniu osłony. 
W zależności od rozwiązania projektowego osłona może być określana jako np. 
obudowa, ekran, drzwi, pokrywa. 
 
Dokładne wymagania podaje PN-EN 953 (niedługo PN-EN ISO 14120).   

Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 26-27 listopada 2015 7 



Osłona blokująca z ryglowaniem - definicja 

Osłona sprzężona z urządzeniem blokującym i urządzeniem ryglującym osłonę 
oraz systemem sterowania maszyną  
Muszą być spełnione następujące funkcje: 
–  funkcje maszyny stwarzające zagrożenie, „nadzorowane” przez osłonę, nie 
mogą być realizowane do chwili zamknięcia i zaryglowania osłony; 
–  osłona pozostaje zamknięta i zaryglowana do chwili, aż zniknie ryzyko, 
związane ze stwarzającymi zagrożenie funkcjami maszyny, „nadzorowanymi” 
przez osłonę; 
–  funkcje maszyny stwarzające zagrożenie, „nadzorowane” przez osłonę, mogą 
być realizowane w czasie, gdy jest ona zamknięta i zaryglowana (samo 
zamknięcie i zaryglowanie osłony nie powoduje rozpoczęcia realizacji funkcji 
maszyny stwarzających zagrożenie) 
 
Dokładne wymagania podaje PN-EN ISO 14119 (wcześniej PN-EN 1088). 
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Czas zatrzymywania 
Ochrona procesu 
produkcyjnego 

Osłona blokująca z ryglowaniem 
Zastosowanie 



Osłona blokująca z ryglowaniem 
Zasada działania 
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Przykład urządzenia blokującego z 
ryglowaniem 
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Sposoby ryglowania 
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Wymagania dotyczące siły ryglowania 

• Wytyczne podaje norma PN-EN ISO 14119 
 

• Wartości sił w oparciu o niemieckie normy (DIN 33411-5) 
 

• Zakłada się brak użycia dodatkowych narzędzi do forsowania osłon 
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Osłony blokujące z ryglowaniem  
Funkcje bezpieczeństwa 

Możemy rozróżnić dwa aspekty związane z funkcją ryglowania: 

Monitorowanie  

zatrzymania 

Opóźnienie  

czasowe 

1) Kontrola warunków  do 
 odryglowania 

2) Kontrola zaryglowania 
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Funkcja ryglowania- wytyczne wg PN-EN ISO 
14119: 

Jeżeli ocena ryzyka wykaże, że w czasie pomiędzy wykryciem niezamierzonego odryglowania 
osłony a osiągnięciem stanu bezpiecznego maszyny, może wystąpić sytuacja niebezpieczna i 
dlatego konieczna jest redukcja ryzyka poprzez funkcję bezpieczeństwa dla ryglowania osłony, 
wówczas wszystkie urządzenia zapewniające sygnał (od)ryglowania są częścią układu 
bezpieczeństwa. 
 
 
Poziom PLr lub SIL zależy od oceny ryzyka charakterystycznej dla danej aplikacji. W większości 
przypadków poziom PLr lub SIL dla funkcji ryglowania jest niższy niż dla funkcji blokowania. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii funkcji ryglowania podczas dostępu osoby jest 
zazwyczaj bardzo niskie. Dla funkcji ryglowania, nawet w przypadku PLr e, możliwe jest 
wykluczenie błędu dla części mechanicznych. 
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Funkcja ryglowania – jakie powinny być 
wymagania niezawodnościowe ? 

Dla kontroli warunków do odryglowania? 

Dla kontroli zaryglowania? 
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wg EN 691-1 
Obrabiarki do drewna 

Wymagania norm szczegółowych- przykłady 
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Wymagania norm szczegółowych- przykłady 

wg EN 1807-1 
Pilarki taśmowe 
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Szacowanie ryzyka - jakie są skutki: 

1. Utrata funkcji związanej z kontrolą warunków do odryglowania: 
• Osłona traci funkcję ryglowania.  
• Istnieje dostęp do strefy przed ustaniem niebezpiecznego 

ruchu. Może nie być zachowane odpowiednie 

zdystansowanie środka ochronnego. 
• Funkcja blokowania powinna być niezależna i powinna być 

zachowana 
2.    Utrata funkcji związanej z kontrolą zaryglowania: 

• Osłona traci funkcję ryglowania.  
• Istnieje możliwość uruchomienia ruchów niebezpiecznych  

przy niezaryglowanej osłonie. Może nie być zachowane 
odpowiednie zdystansowanie środka ochronnego. 

• Funkcja blokowania powinna być niezależna i powinna być 
zachowana 
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Szacowanie ryzyka - wnioski: 

Skutki utraty funkcji związanej z kontrolą 
warunków do odryglowania i kontrolą 

zaryglowania osłony są zbliżone. 

Nie ma potrzeby narzucać wysokich 
wymagań dla w/w funkcji, gdyż wpływają 

one na bezpieczeństwo tylko w sposób 
pośredni 
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Określenie wymagań dla układów 
sterowania- przykład szacowania ryzyka 

Funkcja blokowania 

Funkcja kontroli warunków do odryglowania 

Funkcja kontroli zaryglowania 

 

Funkcja ryglowania 

Osłona blokująca z ryglowaniem: 
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Osłona blokująca z ryglowaniem –  
funkcja blokowania 

     WPR= S x E x A        
 
                           S- ciężkość urazu    E- ekspozycja     A- skuteczność  
            nadzorowania zagrożeń 
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Osłona blokująca z ryglowaniem –  
funkcja blokowania 

RL WPR PL 

RL1  WPR ≤ 20 - 

RL2 20 < WPR ≤ 70 - 

RL3  70 < WPR ≤ 110 a 

RL4  110 < WPR ≤ 180 b 

RL5 180 < WPR ≤ 300 c 

RL6 300 < WPR ≤ 500 d 

RL7 WPR > 500 e 
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Osłona blokująca z ryglowaniem –  
funkcja ryglowania 

     WPR= S x E x A        
 
                           S- ciężkość urazu    E- ekspozycja     A- skuteczność  
            nadzorowania zagrożeń 
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Osłona blokująca z ryglowaniem –  
funkcja ryglowania 

WPR PL 

WPR < 60 b 

 60 ≤ WPR < 300 c 

 300 ≤ WPR < 700 d 

 WPR ≥ 700 e 
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Sposoby realizacji: 
Funkcja kontroli warunków do zatrzymania 

Enkoder Monitorowanie faz Realizacja czasowa 



Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 26-27 listopada 2015 28 

Sposoby realizacji: 
Funkcja kontroli zaryglowania 

Kontrola  klucza – 
rygiel 
elektromagnetyczny 

Kontrola pozycji tłoka 

– rygiel hydrauliczny / 

pneumatyczny 

Kontrola luzownika 

– hamulec 

zaciskowy lub 

trzpień ryglujący 
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Dziękuję za uwagę 

 

Krzysztof Ujczak 

tel. kom. +48 693 398 453 

e-mail: krzysztof.ujczak@elokon.pl 


