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Pomiary czasu
zadzia³ania bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych
dla potrzeb ich certyfikacji
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w
rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych

Ocena bezpieczeñstwa maszyn
Z czysto funkcjonalnego punktu widzenia najlepsze s¹ maszyny efektywnie
realizuj¹ce funkcje technologiczne. Ale
¿ycie nie jest tak proste i maszyna musi
byæ przede wszystkim bezpieczna (rys. 1).
Ryzyko definiowane jest jako mo¿liwoæ
wyst¹pienia niebezpiecznego zdarzenia i
ciê¿koci jego nastêpstw, np. zranienie
u¿ytkownika lub nadwerê¿enie jego zdrowia. Ryzyko odnosi siê do ró¿nych zagro¿eñ:
 mechaniczne (np. przek³ucie, przebicie, odciêcie, zmia¿d¿enie itp.),
 elektryczne (np. pora¿enie pr¹dem
elektrycznym),
 fizykochemiczne (np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami, ha³as itp.).
Producent, importer lub dostawca odpowiedzialny jest za zapewnienie, ¿e dostarczane maszyny i inne urz¹dzenia techniczne s¹ zgodne z podstawowymi wymaganiami bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia. Przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa maszyn ró¿ni¹ siê w poszczególnych
pañstwach. Jednak postêpuj¹cy proces

Rys. 1. Bezpieczeñstwo przede wszystkim
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globalizacji wymaga, ¿eby regulacje
prawne w ró¿nych krajach by³y harmonizowane w celu usuniêcia barier w przep³ywie wyrobów. W celu harmonizacji
wymagañ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w obszarze UE oraz w celu usuniêcia
barier rynkowych ustanowiona zosta³a
Dyrektywa Maszynowa, okrelaj¹ca
szczegó³owe wymagania dotycz¹ce projektowania i konstruowania maszyn oraz
ich w³aciwego instalowania i konserwowania. Dyrektywa podaje nastêpuj¹c¹ hierarchiê rodków eliminacji ryzyka:
 projektowanie ukierunkowane na
bezpieczeñstwo  jeli jest to mo¿liwe,
rozwi¹zania projektowe powinny zapobiegaæ powstawaniu zagro¿eñ. Jeli nie
jest to mo¿liwe
 urz¹dzenia ochronne  nale¿y stosowaæ np. os³ony blokuj¹ce dostêp (os³ony, p³oty, drzwi), urz¹dzenia wykrywaj¹ce obecnoæ, takie jak kurtyny wietlne
lub maty czu³e na nacisk. Wszelkie ryzyko nie usuniête tymi metodami powinno
byæ wyeliminowane poprzez
 rodki ochrony indywidualnej, organizacjê pracy, informacjê i szkolenia.
Dostawca maszyny powinien okreliæ jakie rodki nale¿y zastosowaæ.
Obowi¹zkiem producenta jest wykazanie, ¿e zastosowane metody redukcji ryzyka s¹ w³aciwe i zgodne z wymaganiami. Aby upewniæ siê, ¿e zastosowano w³aciwe rodki bezpieczeñstwa i ¿e maszyna jest wystarczaj¹co bezpieczna (rys. 2)

jej producent poddaje j¹ procedurze oceny zgodnoci. Niektóre rodzaje urz¹dzeñ
podlegaj¹ specjalnym przepisom. Urz¹dzenia te wymienione s¹ w Za³¹czniku IV
do Dyrektywy Maszynowej. S¹ to maszyny szczególnie niebezpieczne, takie jak
np. obrabiarki do drewna, prasy, wtryskarki, wyposa¿enie do prac pod ziemi¹ itp.
Za³¹cznik IV wymienia tak¿e niektóre
urz¹dzenia ochronne, takie jak kurtyny
wietlne i urz¹dzenia oburêcznego sterowania.
Podstaw¹ oceny zgodnoci s¹ wyniki
badañ maszyny. Zazwyczaj badania obejmuj¹ ró¿ne parametry i w³aciwoci badanego urz¹dzenia. W wielu przypadkach
zakres badañ jest dok³adnie okrelony w
normach typu C. Czêsto jednak wykonywane s¹ one bezporednio na podstawie
wymagañ dyrektywy. Badania takie s¹
skomplikowane i wymagaj¹ specjalistycznej aparatury i specjalnych metod badawczych. W UE dzia³a wiele Jednostek
Notyfikowanych przeprowadzaj¹cych
takie badania. S¹ one tak¿e wykonywane
w laboratoriach badawczych w innych
krajach. W przypadku badañ zgodnoci
istotne znaczenie ma ich dok³adnoæ, powtarzalnoæ i odtwarzalnoæ. Wymagania
dotycz¹ce kompetencji laboratoriów badawczych sprecyzowane s¹ w normie PNEN 45001 oraz w przewodniku ISO/IEC
25. Metody badawcze opracowane zgodnie z wymaganiami tych dokumentów
umo¿liwi¹ porównywalnoæ wyników

Rys. 2. Dostawca jest odpowiedzialny za dostarczenie bezpiecznej maszyny
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uzyskanych w ró¿nych laboratoriach.
Opracowanie metod badania parametrów maszyn i urz¹dzeñ ochronnych jest
odrêbnym zadaniem badawczym. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy od wielu lat prowadzone s¹ prace naukowo-badawcze i wdro¿eniowe, maj¹ce na celu
stworzenie metod badañ i stanowisk badawczych, zapewniaj¹cych niezbêdn¹
dok³adnoæ, powtarzalnoæ i odtwarzal-

 bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych,
 urz¹dzeñ oburêcznego sterowania
(rys. 4),
 kategorii elementów systemu sterowania wed³ug EN 954-1 itp.
W procesie badañ bezdotykowych
urz¹dzeñ ochronnych istotne znaczenie
ma okrelenie czasu zadzia³ania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy opra-

Rys. 3. Stanowisko do badania odrzutu w obrabiarkach do drewna

noæ wyników badañ tak, aby ich wyniki
umo¿liwia³y one obiektywn¹ ocenê w³aciwoci badanych urz¹dzeñ. Szczególne wysi³ki skierowano na badanie maszyn
i urz¹dzeñ ochronnych wymienionych w
Za³¹czniku IV do Dyrektywy Maszynowej. Zw³aszcza z³o¿one by³o opracowanie metod badania:
 czasów rozruchu i hamowania elementów ruchomych maszyn,
 sztywnoci dociskaczy we frezarkach dolnowrzecionowych,
 sprawnoci dzia³ania urz¹dzeñ przeciwodrzutowych typu zapadkowego,
 w³aciwoci os³on mostkowych w
strugarkach do drewna,
 narzêdzi do maszynowej obróbki
drewna  test odrzutu (rys. 3),

Rys. 4. Stanowisko do badania urz¹dzeñ oburêcznego sterowania

cowana zosta³a specjalna metoda podwójnego wnikniêcia do pomiaru czasu zadzia³ania ESPD (Dwiarek,1997 and 1998).

Opis metody

Pomiar czasu reakcji odbywa siê poprzez dwukrotne wnikniêcie przes³ony w
strefê czu³oci. Wnikniêcie pierwsze, dokonywane z ma³¹ prêdkoci¹ vm, umo¿liwia po³o¿enia granicy strefy czu³oci
(rys. 5). Sygna³ startu pomiaru uruchamia
pomiar po³o¿enia przes³ony. Po up³ywie
czasu reakcji tr od momentu przekroczenia granicy strefy, elementy te prze³¹czaj¹ siê. W tym momencie rejestrowany jest

Du¿ym postêpem w zakresie bezpieczeñstwa pracy przy obs³udze pras i stanowisk zrobotyzowanych by³o zastosowanie do ochrony operatora bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych (BUO). W
tym przypadku istotny jest zw³aszcza sposób instalowania urz¹dzenia. Parametrami decyduj¹cymi o (zapewniaj¹cym zachowanie odleg³oci bezpieczeñstwa)
usytuowaniu BUO w stosunku do nadzorowanej strefy zagro¿enia s¹: czas reakcji, rozdzielczoæ i wielkoæ pola ochronnego.

stan licznika po³o¿enia t³oczyska si³ownika, który wskazuje jak¹ drogê przeby³a
przes³ona od chwili startu pomiaru. Mamy
wówczas:
(1)
dL = vm ´ tr
Nastêpnego wnikniêcia dokonujemy z
du¿¹ prêdkoci¹ (vd). W trakcie ruchu t³oczyska si³ownika mierzone jest jego po³o¿enie, podobnie jak przy wnikaniu powolnym. W momencie zmiany stanu wyjciowych urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych badanego urz¹dzenia zapamiêtywany jest
czas tp (rys. 6). Mo¿emy napisaæ:
(2)
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k³adnoæ pomiaru jest mo¿liwoæ wystêpowania ró¿nicy czasu reakcji przy pierwszym i drugim wnikniêciu. Obydwa te
problemy mo¿na rozwi¹zaæ poprzez spe³nienie warunków:
l=L
Rys. 5. Wnikanie z ma³¹ prêdkoci¹ vm

vm << vd

vm ´ tr » 0

(3)

W ten sposób obydwa problemy zosta³y rozwi¹zane i równanie (2) przyjmuje formê:
tr = tp

(4)

Stanowisko pomiarowe

Rys. 6. Wnikanie z du¿¹ prêdkoci¹ vd > vm

Tak wiêc, czas reakcji mo¿emy wyznaczyæ, znaj¹c czas tp i prêdkoci vm i vd. W
praktyce pomiar odcinka czasu tp z wystarczaj¹c¹ do naszych celów dok³adnoci¹ jest ³atwy do realizacji. Problemem
natomiast jest pomiar prêdkoci. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na do-

Pomiar opisan¹ metod¹ realizowany
jest na stanowisku pomiarowym SBUO1
(rys. 7). Zawór szybkiego spustu, reguluj¹cy wyp³yw powietrza z si³ownika, pozwala regulowaæ prêdkoæ jego ruchu w
zakresie 0,1 mm/s  2500 mm/s. Po³o¿enie t³oczyska si³ownika jest mierzone za
pomoc¹ przetwornika obrotowo-impulsowego. Do generowania sygna³u startu
pomiaru zastosowano wy³¹cznik krañcowy usytuowany w takim miejscu si³ownika, aby polizgi mia³y mo¿liwie ma³y
wp³yw na dok³adnoæ pomiaru.
Czas w uk³adzie mierzony jest za pomoc¹ generatora synchronizowanego rezonatorem kwarcowym. Prêdkoæ ruchu
t³oczyska si³ownika wyznaczana jest poprzez pomiar jego przesuniêcia w okrelonym czasie. Proces pomiarowy sterowany jest za pomoc¹ komputera. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e stanowisko zosta³o zbudowane tak, aby zapewniæ wymagan¹ dok³adnoæ, powtarzalnoæ i odtwarzalnoæ
pomiarów, co jest szczególnie istotne w
tym przypadku.

Analiza b³êdów pomiaru

Rys. 7. Stanowisko do badania ESPD
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B³êdy pomiaru s¹ najmniejsze, gdy
spe³nione s¹ warunki (3) i (5), wówczas
sprowadza siê do postaci:
(6)
Tak wiêc, pomiar prêdkoci wnikania
nie jest konieczny. W celu okrelenia b³êdu pomiaru nale¿y wyznaczyæ ,l, ,L i
,tp. Teoretyczne okrelenie tego b³êdu
mo¿na uzyskaæ na podstawie analizy
wszystkich sk³adników wystêpuj¹cych w
równaniu (6). Ostatecznie otrzymujemy:
-0,8 ms £ ,tr £ 0,35 ms

(7)

Zawsze istotne jest wykazanie, ¿e rzeczywisty b³¹d pomiaru mieci siê w wyznaczonych granicach. W tym celu przeprowadzono cykl pomiarów w warunkach
mo¿liwie zbli¿onych do rzeczywistych.
Zosta³o to zrealizowane z wykorzystaniem specjalnego urz¹dzenia kalibruj¹cego, które symulowa³o dzia³anie rzeczywistego ESPD z jednoczesnym precyzyjnym nastawianiem czasu zadzia³ania.
Wielkoæ czasu zadanego dla ka¿dego pomiaru ustalano w sposób losowy z zakresu 0¸65 ms przy zastosowaniu generatora liczb losowych o rozk³adzie równomiernym. Poniewa¿ istotnym elementem
ca³ego pomiaru jest pomiar po³o¿enia promienia wietlnego, wiêc badania wykonano przy czterech ró¿nych wartociach
tego po³o¿enia. W tablicy zebrano czêstoci n wystêpowania poszczególnych
wartoci b³êdu pomiaru ,t dla ró¿nych
przesuniêæ L.
Mamy wiêc:
P (,t <-0,8) < Fg(x1) = 0,09
P (,t > 0,3) < 1 - Fd(x30) = 0,09

(8)

Wzór (2) opisuje zale¿noæ pomiêdzy
czasem reakcji a wartociami tp, l, L, vd i
vm. Tak wiêc, znaj¹c te wielkoci mo¿na
okreliæ b³¹d pomiaru:

Otrzymane wyniki dowiadczalne
wskazuj¹, ¿e rzeczywiste b³êdy pomiaru
mieszcz¹ siê w przedziale okrelonym we
wzorze (7).

(5)

***
Metoda podwójnego wnikania jest oryginaln¹, autorsk¹ metod¹ pomiaru czasu
reakcji bezdotykowych urz¹dzeñ ochron-
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CZÊSTOCI WYST¥PIENIA POSZCZEGÓLNYCH WARTOCI B£ÊDU POMIARU

nych. Zosta³a ona opracowana w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w zwi¹zku z potrzeb¹ uzyskania kwalifikacji technicznych do przeprowadzania badañ tych
urz¹dzeñ dla potrzeb ich certyfikacji.
Mo¿e byæ ona tak¿e wykorzystana w procesie projektowania do oceny prototypów
ró¿nych urz¹dzeñ ochronnych. Umo¿liwia ona wyeliminowanie wielu problemów zwi¹zanych z pomiarami czasu zadzia³ania ESPD, takich jak: uci¹¿liwoæ i
pracoch³onnoæ pomiarów, ograniczone
mo¿liwoci automatyzacji pomiaru, powa¿ne problemy z pomiarami w warunkach nara¿eñ rodowiskowych itp. Jednoczenie redukuje ona liczne czynniki
maj¹ce wp³yw na b³êdy pomiaru.
Stanowisko badawczo-pomiarowe
SBUO-1 wyposa¿one w komputerowy
system sterowania pomiarami zapewnia
powtarzalnoæ i odtwarzalnoæ wyników
pomiarów z jednoczesnym zredukowaniem ich kosztów. Struktura stanowiska
umo¿liwia przeprowadzanie pomiarów na
wytrz¹sarce, w komorze klimatycznej i
warunkach nara¿eñ elektromagnetycznych. Walidacja metody przeprowadzona zosta³a trzema sposobami:
 poprzez teoretyczn¹ analizê dok³adnoci pomiaru,
 kalibracjê stanowiska z u¿yciem
metody wzorcowania umo¿liwiaj¹cej
porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami obowi¹zuj¹cych norm,
 przeprowadzenie wielu pomiarów
znanego czasu zadzia³ania i wyznaczenie
uzyskanych dok³adnoci.

Program badañ umo¿liwi³ porównanie
dok³adnoci pomiarów oraz ich powtarzalnoci i odtwarzalnoci okrelonych
teoretycznie z wynikami dowiadczalnymi oraz potwierdzi³ ich ca³kowit¹ zgodnoæ. Wyniki pomiarów pokaza³y, ¿e ca³kowity b³¹d pomiaru mieci siê w przedziale <-0,8 ms; 0,4 ms> w ca³ym zakresie pomiarowym. Tak wiêc, metoda podwójnego wnikania umo¿liwia wyznaczanie czasu zadzia³ania bezdotykowych
urz¹dzeñ ochronnych z dok³adnoci¹,
odtwarzalnoci¹ i powtarzalnoci¹, wystarczaj¹c¹ do ich obiektywnej oceny.
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Ksi¹¿ka ta jest wyrazem g³êbokiego przekonania autora, ¿e ergonomia, oprócz tego,
czym jest  jest równie¿ integralnym elementem sztuki in¿ynierskiej. Teza ta mo¿e byæ niechêtnie przyjêta zarówno w rodowisku zawodowych ergonomistów, którzy (w ich liczbie i
autor) potrafi¹ obroniæ tezê, ¿e ergonomia jest
autonomiczn¹ dyscyplin¹ wiedzy, jak i wród
przedstawicieli dyscyplin in¿ynierskich, dziêki
którym zosta³ zbudowany i rozwija siê ogromny gmach wiedzy in¿ynierskiej, zgo³a pod nieobecnoæ ergonomii. Ergonomia, rozumiana
jako dostosowanie systemów technicznych do
psychofizycznych cech cz³owieka, ju¿ z samej definicji pe³ni dwie funkcje: niezwykle
ekscytuj¹c¹ funkcjê badawcz¹, której celem
jest wydarcie naturze (wzbogaconej o kulturê, do której nale¿y technika i jej wytwory) jej
tajemnic, i funkcjê aplikacyjn¹, która polega
na zastosowaniu zdobytej wiedzy w rozwi¹zaniach technicznych.
Funkcja aplikacyjna ergonomii przejawia
siê w projektowaniu, rozumianym najogólniej
jako koncepcyjne przygotowanie dzia³ania, a
w praktyce in¿ynierskiej  co jest nie mniej
fascynuj¹ce ni¿ badania  opracowywaniu projektów okrelonych obiektów technicznych i
systemów z nich z³o¿onych, w celu zaspokojenia zidentyfikowanych wczeniej potrzeb.
Ksi¹¿ka ta powiêcona jest w³anie ró¿nym
aspektom udzia³u ergonomii w projektowaniu.
Fragment z Przedmowy Autora
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