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Elementy systemów sterowania maszyn
zwi¹zane z bezpieczeñstwem
Praca wykonana w ramach programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo
i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku
pracy dofinansowanego przez Komitet Badañ Naukowych. G³ówny koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy

ezpieczeñstwo pracy jest
w znacznym stopniu zale¿ne od
bezpieczeñstwa zwi¹zanego
z maszynami wykorzystywanymi w procesach produkcyjnych i w us³ugach.
W Unii Europejskiej obowi¹zek producentów i innych dostawców maszyn dotycz¹cy zapewnienia bezpieczeñstwa zosta³ ujêty w dyrektywie 98/37/EC tzw.
maszynowej, która w artykule 3. stanowi: Maszyny i urz¹dzenia ochronne samodzielne objête niniejsz¹ dyrektyw¹
powinny spe³niaæ wymagania dotycz¹ce
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ujête
w za³¹czniku 1. Podobny zapis (w art. 1
par. 5 p. 2) znalaz³ siê w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r.
(DzU nr 127 poz. 1391) [3], które faktycznie przenosi postanowienia dyrektywy maszynowej do prawa polskiego.
W odniesieniu do maszyn znajduj¹cych
siê obecnie w u¿ytkowaniu, w UE obowi¹zuj¹ dyrektywy 89/655/EEC i 85/63/EC.
Punkt 2.8 za³¹cznika 1. do tych dyrektyw
stanowi: W przypadku wyst¹pienia ryzyka kontaktu z ruchomymi czêciami maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych mog¹cego powodowaæ wypadki, nale¿y zastosowaæ os³ony lub inne urz¹dzenia, które zapobiega³yby dostêpowi do stref zagro¿enia lub zatrzymywa³y ruch czêci niebezpiecznych, zanim dosiêgnie siê stref
zagro¿enia... . Analogiczny zapis znajdzie
siê w przygotowywanym rozporz¹dzeniu
ministra gospodarki.
Te akty prawne wymusz¹ zwrócenie
jeszcze wiêkszej uwagi na bezpieczeñstwo przy maszynach, nie tylko nowo
powstaj¹cych, lecz tak¿e znajduj¹cych siê
obecnie w u¿ytkowaniu.
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rodki zmierzaj¹ce
do zapewnienia bezpieczeñstwa
przy maszynach
Zastosowanie rodków bezpieczeñstwa
przy maszynach jest zwi¹zane z wystêpuj¹cymi zagro¿eniami oraz towarzysz¹cym
im poziomem ryzyka zawodowego. Niezbêdne jest zidentyfikowanie zagro¿eñ,
a nastêpnie podjêcie okrelonych dzia³añ
w sferze projektowania, nadzoru i zarz¹dzania, prowadz¹cych do ograniczenia ryzyka. Identyfikacja zagro¿eñ powinna
obejmowaæ wszystkie ich rodzaje  od
widocznych go³ym okiem i stosunkowo
³atwo identyfikowalnych, pochodz¹cych
np. od poruszaj¹cych siê czêci maszyn lub
ostrych krawêdzi, do takich, których wykrycie wymaga zastosowania odpowiednich przyrz¹dów pomiarowych, np. chemicznych lub zwi¹zanych z promieniowaniem elektromagnetycznym.
Ryzyko zwi¹zane z wystêpuj¹cymi
zagro¿eniami mo¿e zostaæ zredukowane
przez:
 wyeliminowanie zagro¿enia  usuniêcie pierwotnej przyczyny powoduj¹cej istnienie ryzyka; typowym przyk³adem jest w tym przypadku zmiana w technologii pozwalaj¹ca na wyeliminowanie
rozpatrywanego zagro¿enia
 zastosowanie rodków redukcji
ryzyka  jeli nie jest mo¿liwa zmiana
w technologii eliminuj¹ca zagro¿enie, to
w konstrukcji maszyny oraz w dzia³aniach zwi¹zanych z jej eksploatacj¹ przewiduje siê wykorzystanie rodków bezpieczeñstwa ograniczaj¹cych ryzyko.
Redukcja ca³ego ryzyka przez wyeliminowanie zagro¿enia jest w praktyce
rzadko mo¿liwa. W wiêkszoci przypadków nale¿y siê pogodziæ z faktem wystêpowania zagro¿enia i koniecznoci zastosowania kosztownych rodków bezpieczeñstwa, które zmniejsz¹ ryzyko, lecz
zawsze pozostanie pewne ryzyko resztkowe. O zapewnieniu bezpieczeñstwa
mo¿na mówiæ wtedy, gdy ryzyko reszt-

kowe znajdzie siê poni¿ej poziomu ryzyka tolerowalnego spo³ecznie. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e spo³eczna tolerancja dla
ryzyka ulega zmianie w czasie i z regu³y
zmierza w kierunku zaostrzenia wymagañ
wymuszaj¹cych stosowanie nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa.
Okres ¿ycia maszyny zaczyna siê
w fazie jej projektowania i produkcji.
W tym czasie nale¿y podj¹æ najwa¿niejsze dzia³ania zapewniaj¹ce jej bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania. U podstaw tych dzia³añ znajduje siê ocena ryzyka, która pozwala na okrelenie, jakie
zagro¿enia i jakie ich nastêpstwa mog¹
wyst¹piæ w czasie u¿ytkowania maszyny.
Rezultaty oceny ryzyka s¹ podstaw¹ do
okrelenia przez projektanta maszyny niezbêdnych rodków bezpieczeñstwa.
W procesie projektowania maszyny nale¿y
uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce rodzaje rodków
bezpieczeñstwa:
 odpowiednie rozwi¹zania konstrukcyjne
i technologiczne eliminuj¹ce lub zmniejszaj¹ce zagro¿enia
 zastosowanie wyposa¿enia ochronnego
i uzupe³niaj¹cych rodków bezpieczeñstwa
 informacjê dla u¿ytkownika umieszczon¹
na maszynie i zawart¹ w instrukcji obs³ugi.

Projektant maszyny, przewiduj¹c odpowiednie rodki bezpieczeñstwa powinien kierowaæ siê zaleceniami zamieszczonymi w normach, w³asnym dowiadczeniem oraz informacjami nap³ywaj¹cymi od u¿ytkowników podobnych maszyn.
Kolejne, równie istotne dzia³ania zwi¹zane z bezpieczeñstwem nale¿y podj¹æ
w fazie u¿ytkowania maszyny.
U¿ytkownik powinien rozwa¿yæ zastosowanie nastêpuj¹cych rodzajów rodków bezpieczeñstwa:
 odpowiedni¹ organizacjê pracy obejmuj¹c¹ procedury jej wykonywania, nadzór,
systemy upowa¿nieñ do wykonywania
okrelonych czynnoci
 dodatkowe wyposa¿enie ochronne (zastosowanie jest zale¿ne od maszyny i warunków jej u¿ytkowania)
 szkolenie pracowników
 rodki ochrony indywidualnej.
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Schemat dzia³añ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa przy maszynie
przedstawiono na rysunku 1.
Wszelkie dzia³ania zwi¹zane z wprowadzaniem kolejnych rodków bezpieczeñstwa powinny byæ weryfikowane przez
powtarzan¹ ocenê ryzyka. Jej wynik powinien potwierdzaæ, ¿e zastosowane rodki bezpieczeñstwa s¹ odpowiednie i wystarczaj¹ce do uzyskania wymaganej redukcji ryzyka i zapewniaj¹ bezpieczeñstwo
w czasie eksploatacji maszyny.

Redukcja ryzyka wypadkowego
przez zastosowanie ESSZB
Przyjmuje siê, ¿e elementami maj¹cymi wp³yw na wynik oceny ryzyka zwi¹zanego z wystêpuj¹cymi zagro¿eniami s¹:
ciê¿koæ szkody oraz prawdopodobieñstwo zaistnienia tej szkody, które zale¿y
od czêstoci i czasu przebywania w strefie zagro¿enia, prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zdarzenia zagra¿aj¹cego oraz
mo¿liwoci unikniêcia lub ograniczenia
szkody (wg normy PN-EN 1050:1999).
Tylko prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
zdarzenia zagra¿aj¹cego mo¿e byæ modyfikowane (zmniejszane) drog¹ stosowania technicznych rodków bezpieczeñstwa. Jednym z dostêpnych rodków bezpieczeñstwa, opartych na nowoczesnych
rozwi¹zaniach technicznych, s¹ elementy systemów sterowania zwi¹zane z bezpieczeñstwem (ESSZB), które stanowi¹
wyposa¿enie maszyny lub linii technologicznej, nie wykorzystywane bezporednio do realizacji procesu produkcyjnego.
Zagro¿enie wystêpuje w okrelonej
strefie zagro¿enia, w której w czasie wykonywania operacji technologicznej jest
wysokie ryzyko wypadku (czyli prawdopodobieñstwo wyst¹pienia nastêpstw
w postaci szkody dotycz¹cej zdrowia lub
mienia). W dostatecznej odleg³oci od
strefy zagro¿enia ryzyko jest niskie (strefa bezpieczna). W obszarze strefy ochronnej, pomiêdzy stref¹ zagro¿enia i stref¹
bezpieczn¹, istnieje mo¿liwoæ ³atwego
dosiêgniêcia (wkroczenia) do strefy zagro¿enia, co równie¿ implikuje stosunkowo wysokie ryzyko. Poniewa¿ okresowe
wyeliminowanie zagro¿enia przez zatrzymanie operacji technologicznej bêd¹cej
jego ród³em równie¿ doprowadza do
sytuacji bezpiecznej, nale¿y wykrywaæ
obecnoæ cz³owieka lub czêci jego cia³a
(np. palców, d³oni) pocz¹wszy od granicy strefy ochronnej i z chwil¹ ich wykrycia zatrzymaæ dzia³anie maszyny (tzw.
ochrona odleg³ociowa). Kszta³t i wymiary strefy ochronnej powinny byæ ustalo-

ne na podstawie najwiêkszej spodziewanej prêdkoci wnikania do strefy ochronnej, czasu zatrzymywania operacji technologicznej, czasu zadzia³ania wyposa¿enia ochronnego nadzoruj¹cego dostêp do
tej strefy oraz parametrów charakterystycznych wyposa¿enia ochronnego,
zwi¹zanych z wykrywaniem cz³owieka
lub czêci jego cia³a (wymagania wg
PN-EN 999:2002).
Ochrona odleg³ociowa stosowana jest
w operacjach technologicznych wymagaj¹cych czêstego, regularnie powtarzanego
dostêpu do strefy zagro¿enia (np. wk³adanie i wyjmowanie obrabianego materia³u)
i tam, gdzie mo¿na prawid³owo wyznaczyæ
strefê ochronn¹ oraz odpowiednio nadzorowaæ do niej dostêp. Je¿eli te warunki nie
s¹ spe³nione, to mo¿liwym rozwi¹zaniem
jest zastosowanie odpowiedniej os³ony
z urz¹dzeniem blokuj¹cym uruchomienie
i powoduj¹cym zatrzymanie operacji technologicznej w czasie jej otwarcia (blokada) lub uniemo¿liwiaj¹cym jej otwarcie
podczas trwania operacji technologicznej
(ryglowanie). Ta metoda ochrony zak³ada
odizolowanie operatora od zagro¿enia
przez zastosowanie odpowiednio skutecznej przegrody.
Stosowane s¹ tak¿e uzupe³niaj¹ce
rodki bezpieczeñstwa w postaci wyposa¿enia do zatrzymywania awaryjnego,
pozwalaj¹cego na rêczne przerwanie operacji technologicznej stwarzaj¹cej zagro¿enie.

Struktura i zadania
typowego ESSZB
Przedstawione metody ochrony przed
zagro¿eniami wymagaj¹ zastosowania
odpowiedniego wyposa¿enia ochronnego wspó³pracuj¹cego z systemem sterowania i elementami wykonawczymi.
Ca³oæ instalacji okrelana jest terminem ESSZB. W nowo projektowanych
maszynach, powstaj¹cych zgodnie z przepisami dyrektywy maszynowej 98/37/
WE, ESSZB stanowi integraln¹ czêæ maszyny. Mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie ESSZB do maszyn znajduj¹cych siê
w u¿ytkowaniu, jako dodatkowego wyposa¿enia ochronnego.
W ogólnej strukturze typowego ESSZB (rys. 2.) wystêpuj¹ nastêpuj¹ce elementy:

 czujniki  s¹ to urz¹dzenia generuj¹ce sygna³ wejciowy dla sterownika; w ochronie odleg³ociowej jest to wyposa¿enie s³u¿¹ce do wykrywania cz³owieka lub czêci jego cia³a; w ochronie
za pomoc¹ os³on z urz¹dzeniami blokuj¹cymi s¹
to czujniki monitoruj¹ce stan operacji technologicznej (np. czujniki ruchu obrotowego czêci

Rys. 1. Schemat dzia³añ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa przy maszynie

maszyny); w przypadku zatrzymywania awaryjnego jest to element wy³¹cznika
 sterownik  jest to uk³ad generuj¹cy na podstawie sygna³ów wejciowych odpowiednie sygna³y wyjciowe, zgodnie z za³o¿on¹ funkcj¹ bezpieczeñstwa; w najprostszych realizacjach ESSZB
element sterownika mo¿e byæ zast¹piony bezporednim sprzê¿eniem czujnika z elementem wykonawczym
 elementy wykonawcze  s¹ to elementy
przekszta³caj¹ce sygna³y wyjciowe na odpowiednie dzia³ania wp³ywaj¹ce na przebieg operacji technologicznej (zatrzymanie operacji w ochronie odleg³ociowej i po u¿yciu przycisku zatrzymywania awaryjnego) lub mo¿liwoæ otwarcia os³on.

ESSZB mo¿e byæ wykonane w ró¿nych technologiach. Obecnie najpowszechniej stosowane s¹ realizacje elektromechaniczne, elektroniczne i elektroniczne programowalne. Mo¿liwe s¹ tak¿e realizacje mechaniczne, pneumatyczne,
hydrauliczne i inne.
Podstawowym zadaniem ESSZB jest realizacja funkcji bezpieczeñstwa. Funkcja bezpieczeñstwa jest relacj¹ definiuj¹c¹ zwi¹zek pomiêdzy sygna³ami wejciowymi i wyjciowymi okrelony w celu umo¿liwienia maszynie
osi¹gania stanu bezpieczeñstwa.

Rys. 2. Ogólna struktura ESSZB
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Wyró¿niane s¹ krytyczne funkcje
bezpieczeñstwa (ich utrata powoduje
natychmiastowy wzrost ryzyka wypadkowego) i funkcje wspomagaj¹ce bezpieczeñstwo (ich utrata powoduje zmniejszenie skutecznoci realizacji zwi¹zanej
z ni¹ krytycznej funkcji bezpieczeñstwa).
Przyk³adem krytycznej funkcji bezpieczeñstwa jest zatrzymywanie maszyny
w sytuacji naruszenia strefy wykrywania
elektroczu³ego wyposa¿enia ochronnego.
Przyk³adem wspomagaj¹cej funkcji bezpieczeñstwa jest np. automatyczne monitorowanie poprawnoci pracy hamulców
elementów napêdowych. W rzeczywistych strukturach ESSZB mog¹ byæ realizowane tak¿e wewnêtrzne funkcje kontrolne i sterownicze, a w celu zwiêkszenia pewnoci dzia³ania mog¹ byæ zastosowane struktury wielokana³owe.
Techniczn¹ realizacjê ochrony odleg³ociowej umo¿liwia wyposa¿enie ochronne przeznaczone do wykrywania cz³owieka lub czêci jego cia³a. S¹ to nastêpuj¹ce
rodzaje urz¹dzeñ:
 elektroczu³e urz¹dzenia ochronne 
kurtyny i promienie wietlne, skanery laserowe
 urz¹dzenia ochronne czu³e na nacisk
 maty i pod³ogi czu³e na nacisk, obrze¿a
i listwy czu³e na nacisk, zderzaki, p³ytki,
linki i inne urz¹dzenia czu³e na nacisk
 oburêczne urz¹dzenia steruj¹ce.
W ochronie odleg³ociowej wyposa¿enie ochronne nie pe³ni funkcji bezpieczeñstwa samoistnie, lecz stanowi czêæ
czujnikow¹ ESSZB, która umo¿liwia
stwierdzenie obecnoci cz³owieka lub
czêci jego cia³a w charakterystycznej dla
poszczególnych rodzajów wyposa¿enia
strefie wykrywania. W tym przypadku
praktycznie realizowane funkcje bezpieczeñstwa s¹ dwojakiego rodzaju:
 po wykryciu obecnoci cz³owieka
lub czêci jego cia³a w strefie ochronnej
nastêpuje zatrzymanie procesu technologicznego oraz blokada jego wznowienia
w czasie utrzymywania tej obecnoci
 umo¿liwienie inicjacji i ewentualnie
kontynuacji procesu technologicznego po
stwierdzeniu obecnoci operatora maszyny (lub np. jego r¹k) w okrelonym po³o¿eniu. Zainicjowanie procesu mo¿e wtedy odbyæ siê tylko z okrelonego miejsca
(uznanego za zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo dla operatora) i zwykle w okrelony sposób (np. przez równoczesne aktywowanie elementów sterowniczych dwoma rêkoma). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ten
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rodzaj funkcji bezpieczeñstwa bierze pod
uwagê wy³¹cznie operatora maszyny,
a pomija osoby postronne, co w przypadku procesów z wysokim ryzykiem wypadkowym jest czêsto niewystarczaj¹ce
i wymaga uzupe³nienia rodków bezpieczeñstwa o takie, które realizuj¹ funkcjê
bezpieczeñstwa pierwszego rodzaju.
Ró¿ne usytuowanie strefy wykrywania wyposa¿enia ochronnego, mo¿e zostaæ wykorzystane do:
 stwierdzania obecnoci w strefie
ochronnej lub strefie zagro¿enia  ten rodzaj wykrywania generuje informacjê
wejciow¹ do sterownika odpowiadaj¹c¹
faktycznej obecnoci cz³owieka lub czêci jego cia³a w nadzorowanym obszarze
 stwierdzania wkroczenia (wnikniêcia) do strefy ochronnej lub strefy zagro¿enia  ten rodzaj wykrywania generuje
sygna³ wyjciowy o obecnoci cz³owieka lub czêci jego cia³a tylko w momencie przekraczania granicy nadzorowanego obszaru; zastosowanie tego rodzaju
wykrywania wi¹¿e siê z ryzykiem niewykrycia osoby w nadzorowanym obszarze,
która znalaz³a siê tam, gdy funkcja
ochronna by³a nieaktywna.
W ochronie za pomoc¹ os³on z urz¹dzeniami blokuj¹cymi i rygluj¹cymi,
funkcja bezpieczeñstwa zwykle polega na
zatrzymywaniu i blokowaniu mo¿liwoci
uruchomienia operacji technologicznej
w czasie otwarcia os³ony lub uniemo¿liwianiu jej otwarcia do czasu zatrzymania
operacji technologicznej stwarzaj¹cej zagro¿enie.

Wymagania dotycz¹ce ESSZB
Zapewnienie bezpieczeñstwa rodkami sterowania zostanie faktycznie osi¹gniête jedynie wówczas, gdy wprowadzone rozwi¹zanie rzeczywicie ograniczy
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia zagra¿aj¹cego, przeciwko któremu je u¿yto. Wymaga to zastosowania
wielu zasad i procedur w fazie projektowania ESSZB oraz póniejszej sumiennej kontroli funkcjonowania w czasie
u¿ytkowania maszyny.
Projektowanie ESSZB rozpoczyna siê
w momencie podjêcia decyzji o redukcji
ryzyka rodkami sterowania. W pocz¹tkowej fazie projektowania powinny zostaæ
okrelone funkcje bezpieczeñstwa oraz
punkty w systemie sterowania maszyny,
w których bêd¹ siê zaczynaæ i koñczyæ elementy zwi¹zane z bezpieczeñstwem.

Podstawowe wymagania odnosz¹ce
siê do ESSZB stosowanych w maszynach
sformu³owano w normie PN-EN
954-1:2001. Jednym z najwa¿niejszych
jest wymaganie zapewnienia odpowiedniej odpornoci na defekty oraz zachowania siê w przypadku defektu. W tym celu
wprowadzono klasyfikacjê ESSZB na kategorie.

Kategoria B  obejmuje systemy sterowania zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami, dostosowane do procesu technologicznego w zakresie intensywnoci wykorzystania, odpornoci na
warunki rodowiskowe i odpornoci na czynniki zwi¹zane z procesem. Wymagania kategorii B dotycz¹ równie¿ pozosta³ych kategorii.
Kategoria 1.  dodatkowo wymaga zastosowania w projektowaniu i budowie powszechnie uznanych zasad oraz elementów sprawdzonych w praktyce.
Kategoria 2.  niezbêdne jest dokonywanie kontroli funkcjonowania ESSZB w momencie uruchomienia i okresowo z czêstotliwoci¹
zale¿n¹ od konkretnego zastosowania.
Kategoria 3.  wymagane jest wykrywanie
pojedynczych defektów w sposób zapobiegaj¹cy utracie funkcji bezpieczeñstwa. Dopuszczalna jest utrata funkcji bezpieczeñstwa
w przypadku kumulacji defektów.
Kategoria 4.  wymagane jest wykrywanie
pojedynczych defektów przed lub w czasie kolejnej aktywacji funkcji bezpieczeñstwa, a gdy
jest to niemo¿liwe, nale¿y zapewniæ utrzymanie funkcji bezpieczeñstwa w sytuacji akumulacji defektów.

Proces doboru kategorii ESSZB pozwala ustaliæ wymagania wobec poszczególnych elementów struktury uk³adu
(czujników, sterownika, elementów wykonawczych) i ustaliæ wzajemne relacje
miêdzy nimi. Powinien on uwzglêdniaæ
zak³adany stopieñ redukcji ryzyka (okrelony na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka) oraz wskazaæ optymalny wariant realizacji ESSZB, równie¿ ze wzglêdu na koszt jego wykonania. Im bardziej
redukcja ryzyka jest zale¿na od ESSZB,
tym wy¿sza kategoria odpornoci na defekty powinna zostaæ zastosowana.
W ka¿dej fazie projektowania ESSZB
nale¿y prowadziæ weryfikacjê, w celu
upewnienia siê czy zosta³y spe³nione
wymagania okrelone w poprzedniej fazie. Ca³oæ projektu nale¿y poddaæ walidacji w celu wykazania, ¿e w odniesieniu
do ka¿dego z elementów spe³nione s¹
wszystkie wymagania dotycz¹ce ustalonej kategorii oraz wystêpuj¹ w³aciwoci
zwi¹zane z bezpieczeñstwem ustalone
w racjonalnym projektowaniu. Walidacja
powinna byæ wykonana przez analizy
i badania wed³ug przygotowanego planu.
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Wymagania dotycz¹ce wyposa¿enia
ochronnego zamieszczono w normach:
 PN-EN 61496-1:2001, PN-EN
61496-2:2002, PN-EN 61496-3:2002(U)
(elektroczu³e wyposa¿enie ochronne)
 PN-EN 1760-1:2002, PN-EN
1760-2:2002(U), prEN 1760-3 (urz¹dzenia ochronne czu³e na nacisk)
 PN-EN 574:1999 (oburêczne urz¹dzenia steruj¹ce)
 PN-EN 1088:2001 (os³ony z urz¹dzeniami blokuj¹cymi i rygluj¹cymi)
 PN-EN 418:1999 (wyposa¿enie do
zatrzymywania awaryjnego).
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wyposa¿enie ochronne przeznaczone do wykrywania cz³owieka lub czêci jego cia³a mo¿e
znaleæ zastosowanie w systemach
ostrzegawczych. W systemach ostrzegawczych nie nastêpuje wyeliminowanie
zagro¿enia przez osi¹gniêcie stanu bezpiecznego maszyny, a jedynie wygenerowanie sygna³u o naruszeniu zasad bezpieczeñstwa (np. sygna³ dwiêkowy po
wkroczeniu do strefy zabronionej), poniewa¿ nie pe³ni¹ one funkcji sterowniczych.
W tym przypadku nie mo¿na mówiæ o implementacji funkcji bezpieczeñstwa, dlatego te¿ systemy ostrzegawcze nie podlegaj¹ wymaganiom dotycz¹cym ESSZB.

Eksploatacja ESSZB
ESSZB powinny byæ projektowane
i wykonywane jako uk³ady bardzo dok³adnie przemylane, z zachowaniem
szczególnej starannoci i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych elementów.
Z tego powodu w czasie eksploatacji
maszyny nie nale¿y samowolnie dokonywaæ w nich zmian, a bie¿¹c¹ konserwacjê tych uk³adów nale¿y powierzyæ odpowiednio przeszkolonym specjalistom.
Ewentualna wymiana elementów powinna byæ dokonywana wy³¹cznie na oryginalne; stosowanie zamienników bez dok³adnej analizy ich wp³ywu na parametry
uk³adu jest niedozwolone.
W ochronie odleg³ociowej niezwykle
wa¿ne jest usytuowanie wyposa¿enia
ochronnego. Powinno ono wykrywaæ
cz³owieka lub czêci jego cia³a w odleg³oci nie mniejszej ni¿ odleg³oæ bezpieczeñstwa i byæ tak umieszczone, by
w maksymalnym stopniu wyeliminowaæ
mo¿liwoæ obejcia jego funkcji. Z tego
wzglêdu nie nale¿y zmieniaæ jego po³o¿enia i blokowaæ dzia³ania.

Na wyznaczenie odleg³oci bezpieczeñstwa maj¹ wp³yw: czas zadzia³ania
wyposa¿enia ochronnego, czas zatrzymywania operacji technologicznej, maksymalna w danych warunkach prêdkoæ
zbli¿ania siê czêci cia³a cz³owieka do
strefy zagro¿enia oraz próg wykrywania.
Czas zadzia³ania oraz próg wykrywania
s¹ parametrami charakterystycznymi
wyposa¿enia ochronnego, które nie powinny ulegaæ zmianie przez nastawianie
lub jego wymianê na inne. W wielu przypadkach szczególnej kontroli nale¿y poddawaæ czas zatrzymywania realizowanego przez maszynê procesu technologicznego, który nie jest zale¿ny od funkcjonowania ESSZB. Przyk³adowo, je¿eli
w maszynie zastosowano hamulec do zatrzymywania napêdu, to jego nadmierne
zu¿ycie mo¿e byæ przyczyn¹ wyd³u¿enia
siê czasu zatrzymywania maszyny. W tym
przypadku, pomimo sprawnie dzia³aj¹cego ESSZB, nie bêdzie zachowana odleg³oæ bezpieczeñstwa i ochrona odleg³ociowa stanie siê nieskuteczna.
W trakcie eksploatacji maszyny nale¿y poddawaæ systematycznej kontroli realizacjê funkcji bezpieczeñstwa przez
ESSZB. Do tej kontroli nale¿y stosowaæ
próbniki testowe odpowiednie do zastosowanego wyposa¿enia ochronnego i za
ich pomoc¹ dokonywaæ aktywowania
funkcji ochronnej. Przyk³adowo, za pomoc¹ próbnika testowego dostarczonego
do kurtyny wietlnej wprowadzanego do
jej strefy wykrywania, nale¿y sprawdziæ
mo¿liwoæ przerwania operacji ciêcia
w gilotynie. W oburêcznych urz¹dzeniach steruj¹cych nale¿y sprawdzaæ metod¹ prób poszczególne funkcje bezpieczeñstwa, odpowiednie dla danego typu
urz¹dzenia. W maszynach o wysokim
poziomie ryzyka kontrolê realizacji funkcji bezpieczeñstwa nale¿y przeprowadzaæ
co najmniej raz dziennie i ka¿dorazowo
po w³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego. Tak¹
kontrolê powinien przeprowadzaæ przeszkolony pracownik, zachowuj¹c szczególn¹ ostro¿noæ.
*

* *
Przedstawione wymagania zwi¹zane
z instalacj¹ i eksploatacj¹ ESSZB narzucaj¹ potrzebê zajmowania siê tym tematem w sposób szczególnie kompetentny
i nieprzypadkowy. Dotyczy to zarówno
sfery projektowania, jak równie¿ póniejszej eksploatacji maszyn, w których za-

stosowano rodki ochronne powi¹zane
z uk³adem sterowania. Liczba maszyn
z ESSZB bêdzie systematycznie wzrastaæ, dlatego te¿ w zak³adach przemys³owych nale¿y szkoliæ s³u¿by eksploatacyjne i konserwacyjne w zakresie poprawnej
obs³ugi tych urz¹dzeñ.
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