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Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
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Maszyna – źródło zagrożeń
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Bezpieczna 
odległość

Maszyna sprowadzona 
do punktu w 
przestrzeni
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Maszyna

Płaszczyzna
odniesienia

Brak zagrożenia

Półsfera 
rozpatrywana
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Ograniczenie 
dostępu
Zagwarantowanie 
minimalnego 
czasu otwarcia 
potrzebnego do 
eliminacji 
zagrożenia
Ergonomia i 
zapewnienie 
widoczności

Ochrona przed 
wyrzutami 
elementów stałych 
, ciekłych lub 
gazowych w czasie 
normalnej pracy 
lub awarii
Osłona przed 
promieniowaniem
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Filar np. element 
konstrukcji hali 
produkcyjnej

Emisja, wybuch, 
wyrzut
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Wymiary i 
kształt

Ograniczenie 
hałasu 

Gęstość 
(wnikanie)

Zapewnienie 
widoczności

Zdolność 
zatrzymywania 

 

Odporność 

mechaniczna 

(uderzenia, drgania)

 

Siła niezbędna do 

uruchomienia
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Projektow
anie

Realizacja

Walidacja

             W procesie projektowania 
od samego początku trzeba uwzględniać 

zagadnienie 
bezpieczeństwa maszyny 

Ew
entualne 

korekty
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Czy zastosowane osłony i inne urządzenia ochronne?
1) posiadają mocną (trwałą) konstrukcję (zdolność zachowania 
kształtu, wymiarów, położenia i innych cech
decydujących o spełnianiu funkcji ochronnej);
2) nie stwarzają zagrożenia (np. wskutek niekontrolowanej zmiany 
położenia, zetknięcia się z elementami
chronionymi, pęknięcia pod wpływem uderzeń);
3) nie mogą być łatwo usuwane lub wyłączane ze stosowania;
4) są usytuowane w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia (np. 
nie ma możliwości dotknięcia
elementów chronionych przez otwory w osłonach ażurowych, z siatki; 
elementy stwarzające zagrożenie
znajdują się poza zasięgiem kończyn);
5) nie ograniczają pola widzenia cyklu pracy urządzenia;
6) umożliwiają wykonywanie czynności mających na celu 
zamocowanie lub wymianę części oraz czynności
konserwacyjnych, pozostawiając jedynie ograniczony dostęp do 
obszaru, gdzie praca ma być wykonywana, w
miarę możliwości bez zdejmowania osłon i urządzeń 
zabezpieczających;
7) ograniczają dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny.

Według listy 
kontrolnej PIP
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Zakres normy PN-EN 418

Dobieg

T

t1 t2

A B C

Skutecznością całkowitego 
zatrzymania systemu jest przedział 

czasu T będący sumą:

czasu reakcji wyposażenia 
ochronnego  i

czasu  ustania 
niebezpiecznego 

działania

Wg PN-EN 

61496-1
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M

Wył. pozycyjny z 
ryglowaniem

Wył. pozycyjny

Przekaźnik 
bezpieczeństwa

Czujnik 
zatrzymania

Styczniki 
sterowania

Przykład aplikacyjny
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Czujniki 
mutingu

Kurtyny świetlne

Przycisk resetu 
mutingu i lampa 
sygnalizacyjna

Drzwi, jako osłona 
ruchoma 

Odległość 
od strefy 
zagrożeni

a

Czujnik pozycyjny 
bezpieczeństwa 
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Strefa niebezpieczna
do wysokości 1400 

mm

Odległość osłony 
stałej o wysokości 

1800 mm nad 
płaszczyzną 

odniesienia od 
strefy 

niebezpiecznej 100 
mm (wg PN-EN 
294, tablica 1)

Płaszczyzna 
drzwi

Rozmiar nowej płaszczyzny 
bezpieczeństwa wynikającej z 

obliczenia (wg PN-EN 999)

Przykładowe 
dodatkowe 
osłony stałe

Kurtyna świetlna 
wraz osią optyczną 

promieni

S=(KxT)+C [mm] = 3250 mm = 3,25 m

gdzie:K=1600 mm/s (zbliżanie całego ciała)
T= 1,5 s (czas dobiegu maszyny)
C= 850 mm (wnikanie na długość całej ręki, przy niskiej rozdzielczości kurtyny – od 40 do 70 mm)

Wg PN-EN 

999
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{33BA597B-52F2-4393-AF12-85B5A4210E02}{CE30DD76-7756-4D3E-BBE3-98EED462A2E3}
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


