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Osłony bezpiecze�stwa w �wietle norm - analiza 
bezpiecznych odległo�ci

Osłony

Wybrane normy:

PN-EN 294:1994 Bezpiecze�stwo maszyn.

Odległo�ci bezpiecze�stwa uniemo�liwiaj�ce si�ganie

ko�czynami górnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpiecze�stwo.

Wyposa�enie do zatrzymywania awaryjnego; aspekty

funkcjonalne. Zasady projektowania.

PN-EN 999:2002 Maszyny. Bezpiecze�stwo.

Umiejscowienie wyposa�enia ochronnego

ze wzgl�du na pr�dko�ci zbli�ania cz��ci 

ciała człowieka.
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Osłony

Zakres normy PN-EN 418

Dobieg



Automation and Drives

SINUMERIK
Safety Integrated

Bezpieczna obsługa 
luzownika

04.Kwi.2006 4Safety Integrated © Siemens Sp. z o.o. A&D MC 2006

Osłony bezpiecze�stwa w �wietle norm - analiza 
bezpiecznych odległo�ci

Osłony T

t1 t2

A B C

T - czas dobiegu systemu

t1 - czas zadziałania wyposa�enia ochronnego

t2 - czas wył�czania maszyny

A - aktywacja wyposa�enia ochronnego

B - działaniewyposa�enia ochronnego

C - Wyeliminowanie ryzyka
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Osłony

Ogólny wzór do obliczania minimalnych odległo�ci 

do strefy zagro�enia:

S = ( K x T ) + C

gdzie:

S - minimalna odległo�� [mm] od strefy zagrozenia

do strefy wykrywania

K - pr�dko�� zbli�ania ciała do strefy [mm/sek]

T - dobieg systemu [sek]

C - dodatkowa odległo�� [mm] wnikania

Dodatkowa odległo�� “C” jest dana wzorami
dla ró�nych rodzajów osłon, np..
C = 8(d-14 mm) dla kurtyny o progu wykryw.
obiektów o �rednicy 40 mm!
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Czas zatrzymania maszyny wynosi 60 ms (t2). Jest ona 

wyposa�ona w kurtyn� �wietln� o progu wykrywania 14 mm i 

czasie reakcji (t1) 30 ms.

S = ( 2000 mm/s x T) + 8 (d - 14 mm) {dla kurtyny �wietlnej}

T = ( 30 + 60 ) ms = 0,09 s

S = ( 2000 mm/s x 0,09 s) + 8 (14 - 14 ) mm = 180 mm
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M
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J

Stop typu 0

Stop typu 1

Decyduje 

analiza

ryzyka
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Osłony � Je�eli nie ma mo�liwo�ci realizacji hamowania w czasie 
bezpiecznym dla obsługi (patrz normy dla kalandrów i 
maszyn pakuj�cych), nale�y wyposa�y� maszyny w osłony 
uniemo�liwiaj�ce otwarcie osłon bez kluczy oraz oznakowa�
je w sposób wystarczaj�cy.

� U�ycie barier �wietlnych i skanerów

� jest dopuszczalne tylko wówczas,

� gdy jest mo�liwe zatrzymanie 

� maszyny w dostatecznie szybkim 

� czasie.
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Przykład: NORMA TYPU”C”

PN-EN 415-3:2003 Bezpiecze�stwo maszyn pakuj�cych.

Cz��� 3. Maszyny formuj�ce napełniaj�ce i zamykaj�ce.

Je�eli po otwarciu osłony maszyna nie jest w stanie

w pełni si� zatrzyma� w ci�gu czasu nie dłu�szego 

ni� 1 sekunda, wówczas na osłonie nale�y 

umie�ci� znak i napis ostrzegawczy.
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