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Nowe urz¹dzenia ochronne czu³e na nacisk
 obrze¿a i listwy prze³¹czaj¹ce
ie pchaj palca miêdzy drzwi!
ostrzega od zamierzch³ych czasów staropolskie porzekad³o.
Autorzy tego trafnego powiedzenia, pewno nie spodziewali siê, ¿e kiedy w licznie odwiedzanych obiektach handlowych,
komunikacyjnych itd. bêd¹ instalowane
drzwi otwieraj¹ce i zamykaj¹ce siê samoczynnie, za ka¿d¹ z przechodz¹cych osób,
wiêc na samym tylko ostrze¿eniu nie bêdzie mo¿na poprzestaæ. Takie np. okolicznoci ¿ycia codziennego oraz rozwijaj¹ca siê automatyzacja procesów produkcyjnych wnosz¹cych lokalne zagro¿enia
zgnieceniem lub uderzeniem spowodowa³y, ¿e uruchomiono w krajach Europy
Zachodniej produkcjê urz¹dzeñ ochronnych, reaguj¹cych na miejscowo wywierany nacisk.
W celu ujednolicenia wymagañ stawianych tym urz¹dzeniom podjêto prace
nad ustanowieniem trzyczêciowej normy EN 1760. Pierwsza czêæ tej normy
[1] dotyczy czu³ych na nacisk mat i p³yt
pod³ogi. Natomiast w czêci drugiej [2]
chodzi w³anie o zastosowanie czu³ych na
nacisk obrze¿y i listew prze³¹czaj¹cych
do ochrony przed zagro¿eniami od ruchomych, wyd³u¿onych powierzchni i krawêdzi elementów maszyn i innych urz¹dzeñ (rys. 1). Czu³e na nacisk obrze¿a i
listwy prze³¹czaj¹ce s¹ zaliczane do pobudzanych mechanicznie urz¹dzeñ samoczynnego wy³¹czania (wg normy PN-EN
292-1 [5]), a zasady projektowania i
sprawdzania takich urz¹dzeñ s¹ podane
w³anie w normie PN-EN 1760-2 [2].
Czu³e na nacisk obrze¿a i listwy prze³¹czaj¹ce powinny byæ dostosowane do
ró¿nych warunków eksploatacji, dotycz¹cych zw³aszcza charakteru obci¹¿eñ oraz
wp³ywów rodowiska fizycznego i chemicznego. Te obrze¿a i listwy s¹ tak powi¹zane ze sterowaniem nadzorowanej
maszyny lub innego urz¹dzenia, ¿eby spowodowaæ jego dostatecznie szybkie zatrzymanie lub przejcie w stan zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo, kiedy wyczuwaj¹ce nacisk elementy zostan¹ pobudzone.
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Rys. 1. Przyk³ady wykorzystania obrze¿y czu³ych na nacisk (wg firmy Barger): 1  zabezpieczenie przy nastawnym podecie, 2  zabezpieczenie przy zdalnie kierowanym pojedzie, 3  zabezpieczenie w drzwiach ¿aluzjowych, 4  ochrona przy drzwiach autobusu, 5  zastosowanie do
wy³¹czania awaryjnego, 6  sterowanie przesuwan¹ pionowo tablic¹

Tego rodzaju urz¹dzenia ochronne
mog¹ byæ mocowane do ruchomej czêci
obiektu w miejscu, gdzie mo¿e wyst¹piæ
zagro¿enie pochwyceniem, zgnieceniem
lub uderzeniem. Mog¹ byæ one równie¿
mocowane do sta³ej czêci maszyny lub
do ruchomej zapory utrudniaj¹cej dostêp
do miejsc niebezpiecznych. Urz¹dzenia
te maj¹ byæ tak projektowane, dobierane

i powi¹zane z systemem sterowania maszyny lub nadzorowanego urz¹dzenia,
¿eby si³a nacisku dzia³aj¹ca na jak¹ czêæ
cia³a cz³owieka nie przekroczy³a dopuszczalnych granic mog¹cych powodowaæ
urazy.
Czu³e na nacisk obrze¿a, listwy i zderzaki wykazuj¹ liczne podobieñstwa. W
tablicy zestawiono ró¿nice, które na ogó³
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wystêpuj¹ miêdzy tymi urz¹dzeniami oraz
przedstawiono wskazania dotycz¹ce ich
doboru dla okrelonego zakresu zastosowañ.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA W£ASNOCI CZU£YCH NA NACISK OBRZE¯Y, LISTEW
PRZE£¥CZAJ¥CYCH I ZDERZAKÓW

Cechy obrze¿y czu³ych na nacisk
Podstawowym elementem czu³ego na
nacisk obrze¿a jest czujnik w postaci d³ugiego, elastycznego kszta³townika wykonanego z podatnego materia³u o strukturze podobnej do gumy zasilanego sprê¿onym (pod niskim cinieniem) powietrzem, w kszta³towniku rozmieszczone s¹
odpowiednie komory (rys. 2). Odkszta³cenie profilu naciskanego czujnika powoduje zmniejszenie objêtoci tych komór,

Rys. 2. Przyk³ady czu³ych na nacisk obrze¿y pneumatycznych w po³o¿eniach zamkniêcia (wg firmy
Barger)

towe, roz³¹czaj¹ce pod naciskiem obwód(y) podtrzymywania ruchu. W najnowszych rozwi¹zaniach stosowane s¹
czujniki z prowadzonymi w odpowiednich kana³ach obrze¿a wiat³owodami,
które przy ugiêciu ich osi przerywaj¹

Rys. 3. Czu³e na nacisk obrze¿e dzia³aj¹ce na zasadzie optoelektronicznej. A  kana³
dla wiat³owodów (wg firmy Herga)

wywo³uj¹ce impuls cinieniowy przerywaj¹cy obwód elektryczny w uk³adzie sterowania nadzorowanym urz¹dzeniem.
W przypadku rozwi¹zania ca³kowicie
elektrycznego, w elastycznym materiale
czujnika zatopione s¹ elementy kontak-

transmisjê wiat³a (rys. 3).
Jednak jeszcze do dzi najbardziej rozpowszechnionymi s¹ obrze¿a zasilane
sprê¿onym powietrzem, nie stwarzaj¹ce
zagro¿eñ pora¿eniem lub po¿arem, w których jednak trudniej utrzymaæ sta³oæ pa-

rametrów prze³¹czania w zmiennych warunkach eksploatacji w stosunku do mo¿liwoci nowszych rozwi¹zañ dzia³aj¹cych
na zasadach elektrycznych.

Rys. 4. Zale¿noæ si³y nacisku od drogi odkszta³cenia
obrze¿a czu³ego na nacisk (wg prPN-EN 1760-2): 1
 przyjête si³y graniczne, 2  najmniejsza si³a inicjuj¹ca, 3  prêdkoæ niebezpieczna, 4  czujnik, a  si³a
(N), b  droga (mm), c  czujnik przed zetkniêciem, d
 punkt zetkniêcia, e  punkt inicjowania zatrzymywania, f  odkszta³cenie w punkcie B1, g  odkszta³cenie w punkcie B2, h  odkszta³cenie przy nacisku
600 N, i  si³a reakcji, j  droga zatrzymywania maszyny, k  droga inicjowania, l  droga dobiegu B1, m
 droga robocza B1, o  droga obiegu B2, p  droga
robocza B2, q  droga ca³kowita
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Dla skutecznego dzia³ania czu³ych na
nacisk obrze¿y i listew prze³¹czaj¹cych
wa¿ne jest, ¿eby si³a nacisku na napotkan¹ czêæ cia³a nie przekroczy³a granicy
dotkliwoci dla cz³owieka. Na rys. 4 pokazano jak np. wzrasta si³a nacisku w
miarê odkszta³cania przekroju obrze¿a. W
tym przyk³adzie trzeba by³oby wywrzeæ
nacisk ok. 200 N (tj. 20 kG), aby spowodowaæ przesterowanie uk³adu w stan
WY£¥CZONE.
Energia ruchomych elementów nie
mo¿e byæ poch³oniête przez odkszta³canie obrze¿a, a osi¹gniêcie bezbolesnego dla cz³owieka ich zatrzymywania zale¿eæ bêdzie od skutecznoci dzia³ania
podzespo³ów w³¹czaj¹cych hamowanie
ruchu tych elementów (rys. 5).

Rys. 5. Obrze¿e dzia³aj¹ce na zasadzie przerywania
kontaktu elektrycznego o parametrach: droga inicjowania 3 mm; droga robocza 10 mm; si³a inicjuj¹ca
< 200 N (wg firmy Mayser)

Wypada zauwa¿yæ, ¿e tu w zale¿noci
od rozwi¹zania wartoæ si³y inicjuj¹cej,
tzn. nacisku na listwê potrzebnego do
przesterowania urz¹dzenia w stan WY£¥CZONE, zale¿eæ mo¿e od miejsca
przy³o¿enia nacisku wzd³u¿ d³ugoci listwy i np. w skrajnym przypadku nacisk
inicjuj¹cy (w rodku listwy) mo¿e okazaæ siê 2 razy wiêkszy od nacisku wystarczaj¹cego do tego celu na koñcu tej
listwy.
***
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wobec pojawienia siê urz¹dzeñ laserowo-skanuj¹cych, zdalnie wykrywaj¹cych pojawiaj¹cy siê obiekt, zakres zastosowañ czu³ych
na nacisk obrze¿y i listew prze³¹czaj¹cych
mo¿e siê w pewnych dziedzinach zawê¿aæ. Zapotrzebowanie na te listwy i obrze¿a do licznych prostszych zastosowañ (jak
np. do nadzorowania zamykania samoczynnego drzwi) bêdzie nawet wzrasta³o, gdy¿ urz¹dzenia laserowo-skanuj¹ce,
choæ bardziej uniwersalne  s¹ jednak
rozwi¹zaniami drogimi.

Cechy listew czu³ych na nacisk
Schematy konstrukcji czu³ych na nacisk listew (listew prze³¹czaj¹cych, listew
naciskowych) przedstawiono na rys. 6.
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W kierunku cz³owieka
 Dobrze siê tu pracuje  mówi kobieta zatrudniona w dziale projektowym. 
Spokój, porz¹dek, czystoæ, dobra organizacja. Nic nie odrywa cz³owieka od pracy, nie irytuje. Przyjemnie wyjæ i popatrzeæ na zadban¹ zieleñ, to bardzo odprê¿a po wysi³ku umys³owym.
GdañskNowy Port. Dzielnica przemys³owa nadmorskiej aglomeracji. Od
ródmiecia Gdañska pó³ godziny jazdy
tramwajem albo kilkanacie minut taksówk¹. Tu mieci siê siedziba Spó³ki z o.o.
NORD: kilka parterowych pawilonów za
solidn¹ bram¹. Tym tylko wyró¿niaj¹ siê
sporód wielu innych w najbli¿szym i
dalszym s¹siedztwie, ¿e s¹ starannie odmalowane w kolorach bia³o-niebieskich
(tak jak logo firmy) i ¿e otaczaj¹ je starannie wystrzy¿one trawniki i wypielêgnowana zieleñ.
W tych doæ mimo wszystko niepozornych choæ zadbanych budyneczkach mieci siê firma nadzwyczaj bogato utytu³owana i dlatego wyj¹tkowa. NORD
sp. z o.o. jest w posiadaniu certyfikatu
ISO 9001 (system zarz¹dzania jakoci¹),
certyfikatu ISO 14001 (system zarz¹dzania rodowiskiem) certyfikatu potwierdzaj¹cego zgodnoæ z norm¹ OHSAS
18001 (system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy).
 System zarz¹dzania rodowiskiem,
a póniej system zarz¹dzania BHP by³y
prost¹ konsekwencj¹ wdro¿enia systemu
zarz¹dzania jakoci¹ oraz przyjêtej filozofii firmy  powie nam Maciej Bartmañski, pe³nomocnik dyrektora ds. systemów
jakoci, rodowiska i BHP. Nie sposób
zapewniæ wysokiej jakoci produkcji i
us³ug bez dba³oci o rodowisko i o ludzi. To s¹ nieod³¹czne i nierozdzielne elementy tej samej koncepcji rozwoju firmy.
Naszym celem jest osi¹gniêcie wiatowego poziomu techniki i jakoci produko-

