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Czy stosowanie czu³ych na nacisk mat ochronnych
ma przysz³oæ?
eaguj¹ce na nacisk maty i p³yty
(pomosty) pod³ogowe s¹ urz¹dzeniami przeznaczonymi do
wykrywania obecnoci osób na okrelonym obszarze. Pomosty naciskowe stosowane s¹ od dawna do zdalnego sterowania np. otwieraniem drzwi itp., którym
to urz¹dzeniom nie stawiano  na ogó³ 
szczególnych wymagañ w odniesieniu do
ich niezawodnoci i bezpieczeñstwa. Je¿eli jednak urz¹dzenia podobnego przeznaczenia maj¹ spe³niaæ odpowiedzialne
funkcje ochronne, to obecnie powinny odpowiadaæ wymaganiom dyrektywy, tzw.
maszynowej nr 98/37/UE (dawniej 89/
392/EWG) i normom z ni¹ zharmonizowanych. Za³¹cznik IV tej dyrektywy obejmuje maszyny i urz¹dzenia ochronne wymagaj¹ce zaostrzonej procedury oceny
zgodnoci, brzmi:
... Elektroczu³e urz¹dzenia przeznaczone specjalnie do wykrywania osób dla
zapewnienia im bezpieczeñstwa (bariery
niematerialne, maty czu³e na nacisk, detektory elektromagnetyczne itp.) ... (podkrelenie J. A.).
Maty i p³yty pod³ogowe czu³e na nacisk (nazywane te¿ wyk³adzinami prze³¹czaj¹cymi) nale¿¹ do urz¹dzeñ ochronnych, które w zasadzie nie utrudniaj¹ operatorom pracy i nie obni¿aj¹ wydajnoci
produkcyjnej, wiêc przewidywano dla
nich szerokie mo¿liwoci zastosowañ w
przemyle.
Zasady dzia³ania, a tak¿e mo¿liwoci i
zalety stosowania ró¿nych rodzajów mat
naciskowych przedstawi³ na ³amach Bezpieczeñstwa Pracy R. Buczek ju¿ w roku
1991 [1].
Krótko mo¿na powiedzieæ, ¿e maty
maj¹ strukturê elastyczn¹, odkszta³caj¹c¹
siê lokalnie pod wywieranym naciskiem
 to odkszta³cenie jest w³anie ród³em impulsu do generowania sygna³u prze³¹czaj¹cego  podczas gdy p³yty (pomosty) naciskowe stanowi¹ sztywne segmenty pod³ogi oddzia³uj¹ce na czujniki po³o¿enia.
Osnowê struktury maty stanowi zwykle materia³ o fizycznych cechach gumy,
zawieraj¹cy zatopione w wewnêtrznej

warstwie elementy prze³¹czaj¹ce. Produkcja mat wymaga szczególnej technologii i
nie daje siê realizowaæ (jak w przypadku
p³yt naciskowych) rodkami obróbki mechanicznej.
Wyk³adziny prze³¹czaj¹ce zaliczane s¹
obok np. urz¹dzeñ bezdotykowych, zwykle fotoelektrycznych  do odleg³ociowych urz¹dzeñ ochronnych, które nie stanowi¹ zapory materialnej, lecz maj¹ eliminowaæ stan zagro¿enia zanim cz³owiek
wkroczy lub siêgnie do strefy zagro¿enia.
Stosowane na ogó³ w szczególnie niekorzystnych warunkach, bo uk³adane na
poziomie pod³ogi maty powinny  bywa,
¿e i miliony razy  dzia³aæ niezawodnie
przy zmiennych temperaturach otoczenia.
Powinny byæ te¿ odporne na w³aciwe dla
rodowiska pod³ogi skutki wzmo¿onego zanieczyszczania i dzia³ania ró¿nych
agresywnych cieczy, znosiæ du¿e przeci¹¿enia (np. od naje¿d¿ania wózkami), nie
powinny te¿ ulegaæ przedwczesnemu starzeniu np. pod bezporednim dzia³aniem
wiat³a s³onecznego itd.
Nale¿y je pewnie mocowaæ do w³aciwie przygotowanego pod³o¿a, powinny
byæ niepalne i nie mog¹ przysparzaæ zagro¿eñ potkniêciem lub polizgniêciem.
Oczywicie trudno jest pogodziæ osi¹gniêcie wysokiej czu³oci mat naciskowych z ich du¿¹ odpornoci¹ mechaniczn¹. Producenci mat deklaruj¹ zwykle trwa³oæ na oko³o 4 miliony prze³¹czeñ (obci¹¿eñ). Nie jest to zbyt wiele zwa¿ywszy, ¿e za³¹cznik C do ustanowionej w
roku 1997 normy europejskiej EN 17601
[3] dla mat i p³yt czu³ych na nacisk zaleca
szacowaæ liczbê cykli roboczych maszyny u¿ytkowanej z rêcznym podawaniem
materia³u na 3 miliony rocznie (tj. przeciêtnie niespe³na 5 cykli na minutê przy
pracy na dwie zmiany). Ostrzega siê wiêc,
¿e przy d³ugotrwa³ej pracy z tak¹ czêstotliwoci¹ mo¿e nast¹piæ zmniejszenie czu³oci maty w miejscu ustawicznego stawiania stopy.
Przy tego rodzaju maszynach produkcyjnych, np. niedu¿ych prasach pracuj¹cych pojedynczymi skokami suwaka, ob-

s³ugiwanych jednoosobowo, maty nie stanowi³yby wiêc w³aciwych rozwi¹zañ wobec alternatywnych urz¹dzeñ ochronnych.
Natomiast maty naciskowe mog¹ chroniæ
operatorów np. przy wiêkszych prasach
krawêdziowych, stosowanych do giêcia
wyrobów z blachy o kilkumetrowej d³ugoci, przy których z powodu niezbêdnego manipulowania du¿ymi przedmiotami,
ochrona pracowników sposobami stosowanymi przy konwencjonalnych prasach
bywa nie doæ skuteczna.
Jak ju¿ zaznaczono, dla niezawodnego
funkcjonowania mat czu³ych na nacisk
wa¿ny jest stan powierzchni, na której
mata jest u³o¿ona i umocowana. W praktyce na trwa³oæ i czu³oæ maty wp³ywa

Rys. 1. Elementy prawid³owego zainstalowania maty czu³ej na
nacisk (wg EN 1760-1): 1  dodatkowe os³ony sta³e zapobiegaj¹ce niekontrolowanemu dostêpowi do strefy zagro¿enia (Z)
w maszynie, 2  os³ony sta³e s¹ tak zainstalowane, ¿eby miêdzy os³on¹ sta³¹ a mat¹ nie by³o dostêpu do strefy zagro¿enia.
Os³ony sta³e umo¿liwiaj¹ dostêp do strefy zagro¿enia tylko
przez wejcie na matê, 3  pochy³e p³yty os³onowe zapobiegaj¹ stawaniu operatora obok obszaru skutecznego wykrywania i
w strefie zagro¿enia, 4  segmenty maty (czujniki naciskowe)
maj¹ byæ równo u³o¿one i spasowane krawêdziami, 5  strefy
martwe tych czujników maj¹ byæ rozmieszczone w taki sposób, ¿eby nie zak³óciæ funkcji ochronnej maty, 6  zagro¿enie
potkniêciem o krawêd czujnika jest zmniejszone przez listwê
o pochy³oci na zewn¹trz. Listwa ta mo¿e równie¿ chroniæ przewody przy³¹czeniowe, 7  kana³y dla przewodów od czujników nale¿y poprowadziæ na zewn¹trz os³ony sta³ej, 8  przycisk resetowania powinien byæ umieszczony w ma³o nara¿onym miejscu, sk¹d strefa zagro¿enia ma byæ ca³kowicie widoczna
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Rys. 2. Przebieg wi¹zki mikrofal laserowego urz¹dzenia ochronnego

te¿ dyscyplina procesu produkcyjnego,
wszelkie bowiem odpady oraz niekorzystne oddzia³ywania, jak równie¿ niew³aciwe poczynania obs³ugi, mog¹ zak³ócaæ ich
funkcjê ochronn¹. Dlatego maty nale¿y
stosowaæ przy czystych procesach technologicznych, tzn. takich, gdzie przez
wzgl¹d na sam proces  pomieszczenia (i
pod³oga) musz¹ byæ utrzymywane w nale¿ytym porz¹dku.

Rys. 3. Przyk³ad zastosowania laserowego urz¹dzenia ochronnego: 1  strefa inicjowania funkcji bezpieczeñstwa, 2  strefa sygnalizacji ostrzegawczej (wg
firmy Sick)

Przyk³adem w³aciwego zastosowania
mat naciskowych mo¿e byæ np. tworzenie pól ochronnych przy zrobotyzowanych
liniach i gniazdach produkcyjnych; równie¿ dlatego, ¿e zautomatyzowany proces
nie wymaga ci¹g³ego deptania po macie.
W konkretnym przypadku przy wyborze
mat naciskowych i sposobach ich instalo-
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wania trzeba uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce
aspekty:
 czy i jakie inne jeszcze urz¹dzenia
ochronne s¹ (lub maj¹ byæ) zainstalowane przy danym obiekcie;
 czy mata ma byæ jednolita, czy z³o¿ona z segmentów (czujników nacisku) i
jak zapobiec powstawaniu martwych stref
miêdzy tymi czujnikami;
 czy dopuszczalna wielkoæ i czêstotliwoæ obci¹¿eñ (zadzia³añ) odpowiada
przewidywanym parametrom u¿ytkowania i trwa³oci obiektu, a w szczególnoci
jakie mo¿e byæ obci¹¿enie statyczne od
elementów uk³adanych na powierzchni
maty oraz obci¹¿enie od np. naje¿d¿ania
na matê, hamowania i skrêcania; nale¿y
te¿ uwzglêdniaæ obci¹¿enia pochodz¹ce od
drgañ i uderzeñ;
 zakresy wilgotnoci i temperatury
oraz czêstoæ i tempo zmian tych czynników;
 dzia³anie substancji chemicznych, takich jak oleje, rozpuszczalniki, ch³odziwa stosowane przy obróbce skrawaniem,
skutki zalewania mat np. podczas mycia
b¹d w wyniku przecieków oraz wnikanie cia³ obcych, takich jak wióry, kurz i
piasek;
 silne interferencje elektromagnetyczne, jakie mog¹ wystêpowaæ przy pewnych
typach wyposa¿enia spawalniczego i przekanikach fal radiowych;
 wahania napiêcia zasilania (b¹d cinienia w przypadku mat z czujnikami
pneumatycznymi);
 potrzebê resetowania (tj. przywracania stanu czuwania po ochronnym zadzia³aniu maty) i usytuowanie przycisku do
resetowania;
 przygotowanie powierzchni pod matê
i mocowanie jej czujników nacisku;
 potrzebê w³aciwego oznakowania
granic strefy chronionej mat¹.
Na ogó³ maty czu³e na nacisk s¹siaduj¹ z os³onami sta³ymi, które ukierunkowuj¹ dojcie (dostêp) do miejsc niebezpiecznych lub stref zagro¿enia tylko po uprzednim wejciu na matê. Ilustruje to rysunek
1, który wskazuje schematycznie równie¿
inne elementy prawid³owego zainstalowania wielosegmentowej maty naciskowej.
W latach osiemdziesi¹tych produkcjê
mat naciskowych podjê³o sporo firm zachodnich, w lad za tym z inicjatywy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zg³oszono ... celowoæ opracowania polskiej konstrukcji mat czu³ych na nacisk oraz stanowisk do ich badañ ... . W wyniku realizacji projektu badawczego [2] przy wspó³pracy CIOP z Instytutem Przemys³u Gu-

mowego wykonano prototypow¹ seriê
mat, z których piêæ zainstalowano na stanowiskach pracy w przemyle. Mimo pozytywnych opinii u¿ytkowników, produkcji takich mat w kraju nie podjêto.
Co sprawi³o, ¿e maty przy maszynach
produkcyjnych siê u nas nie przyjê³y ?
Przede wszystkim trwa³oæ mat naciskowych, czyli problem materia³owy.
Trudno bowiem uzyskaæ taki sk³ad gumy,
aby maty zachowa³y jednoczenie bardzo
dobr¹ odpornoæ na zmêczeniowe obci¹¿enia mechaniczne, a tak¿e agresywne
czynniki chemiczne. Odpornoæ nie malej¹c¹ z up³ywem czasu i to w warunkach,
gdy obs³uga nie ma nawyku dbania o stan
maty.
Tymczasem, równolegle z próbami
podjêtymi przez producentów mat nad
opracowaniem tej, bardzo szczegó³owej
europejskiej normy [3], w innych krêgach
zawodowych dojrza³a konstrukcja  jak
by to obrazowo okreliæ: niematerialnej
maty beznaciskowej  nieczu³ej na oddzia³ywania mechaniczne i na zanieczyszczenia pojawiaj¹ce siê na pod³odze i nie
wymagaj¹cej szczególnej uwagi ze strony u¿ytkownika.
Tworzy j¹ promieñ laserowy, który
omiata z du¿¹ czêstotliwoci¹ nadzorowan¹, p³ask¹ powierzchniê na wysokoci
oko³o 100 mm nad pod³og¹. Przy czym
zasiêg i zarys tej powierzchni u¿ytkownik mo¿e zaprogramowaæ za pomoc¹
komputera osobistego. Urz¹dzenie dzia³a
w sposób podobny do radaru (rysunki 2 i
3 wyjaniaj¹ ogóln¹ zasadê) i praktycznie
nie przysparza k³opotów w eksploatacji.
Mimo tych najnowszych osi¹gniêæ techniki w dziedzinie urz¹dzeñ ochronnych
opartych na wykorzystaniu radaru nie mo¿emy jednak skreliæ stosowania mat czu³ych na nacisk, w ramach bowiem harmonizacji z normami europejskimi zobowi¹zani jestemy do adaptacji normy EN 1760-1.
Przygotowywany jest wiêc wstêpny projekt
polskiej wersji tej normy.
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