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ABSTRAKT 
Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa s problematikou bezpečnosti 
v automatizácii a využitím bezpečnostných senzorov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na 
trhu. V prvej časti je rozoberaná dôležitosť bezpečnosti v priemysle a podstata 
bezpečnostných noriem. Druhá časť sa zaoberá rozdelením typov bezpečnostných senzorov, 
ich funkčnými princípmi, výhodami a využitím. Záverečná časť obsahuje zoznam dôležitých 
firiem, ktoré stoja za vývinom a produkciou bezpečnostných senzorov. 

ABSTRACT 
The aim of this bachelor thesis is to get acquainted with safety issues in automation and use of 
safety sensors, which are currently on the market. The first part discusses the importance of 
safety in industry and the essence of safety standards. The second part deals with the division 
of types of safety sensors, their functional principles, advantages and usage. The final section 
contains a list of important companies behind the development and production of safety 
sensors.  
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1 ÚVOD 
 
Od počiatkov vývoja ľudskej spoločnosti sa človek snažil uľahčovať si nielen bežný život, ale 
aj výrobné procesy, ktoré zaviedol. Bola to teda práve lenivosť, ktorá povzbudila človeka k 
tvorivosti a vynaliezavosti a ktorej istým spôsobom vďačíme za to, čím sme dnes. Bez 
kreatívneho myslenia v snahe zjednodušiť si život a pracovné činnosti by sme nikdy neboli 
schopní dosiahnuť a vytvoriť veci, aké nás v súčasnosti obklopujú. Medzi najväčšie míľniky 
v oblasti automatizácie a automatizačnej techniky patrí jednoznačne prvá priemyselná 
revolúcia z druhej polovice 18. storočia, ktorá odštartovala sled udalostí podporujúci 
technický pokrok ľudstva. Prvými krokmi k automatizácií bolo prenesenie vykonávania úloh 
a činností, ktoré dovtedy záviseli iba na manuálnych zručnostiach človeka, na stroje, Následne 
človek svoje pozorovacie schopnosti slúžiace k určovaniu výsledkov činností nahradil 
meracími zariadeniami a nakoniec sa z výrobných procesov takmer úplne vyčlenil tým, že 
prenechal analýzu a vyhodnocovanie údajov meracích zariadení samotným automatizovaným 
technickým jednotkám.  

V súčasnosti je technologický pokrok v priemysle nezastaviteľný. Zdokonaľovanie 
výrobných procesov, technológií a vyrábaných produktov bude v modernom svete vždy 
poháňané potrebou zvýšenia efektivity práce a najmä vidinou zvýšenia finančných výnosov 
a prekonaním konkurencie. Automatizácia ako vedúci činiteľ technického a technologického 
pokroku je prienikom strojárstva, elektrotechniky a informatiky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú 
a umožňujú tak efektívne riadenie strojných systémov. Na druhej strane však s veľkou mocou 
prichádza veľká zodpovednosť a preto čím ďalej, tým viac je potrebné klásť dôraz na 
zvyšovanie bezpečnosti. Jednou z účinných možností ako riziko nehodovosti v priemysle 
znížiť, je aplikovanie bezpečnostných senzorov do tých strojných procesov, ktoré predstavujú 
významné nebezpečenstvo pre osoby v ich blízkosti. V súčasnej dobe pôsobí na trhu 
senzoriky a bezpečnostných snímacích zariadení veľké množstvo firiem a nadnárodných 
spoločností, ktoré ponúkajú široký sortiment bezpečnostných senzorov a doplnkov, ktorými je 
možné efektívne zabezpečiť pracovný priestor presne podľa potrieb objednávateľa.    

Táto bakalárska práca je určená pre oboznámenie sa s problematikou bezpečnosti 
v automatizácii a využitím bezpečnostných senzorov. Prvá časť je zameraná na priblíženie 
pojmu bezpečnosti v priemysle, jej dôležitosti a predstavenie základných noriem, podľa 
ktorých sa riadi posudzovanie bezpečnosti. Následne v hlavnej časti práce sa rozoberajú 
jednotlivé typy bezpečnostných senzorov, ktoré sa na trhu nachádzajú, ich funkčné princípy, 
výhody a použitie.   
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2 BEZPEČNOSŤ V PRIEMYSLE 
Najdôležitejšou morálnou a právnou povinnosťou v priemysle je ochrana zdravia 
pracovníkov. Bezpečnostné opatrenia strojnej výroby sú preto neodmysliteľnou súčasťou 
každodenného priemyselného konceptu, ktoré je nutné dodržiavať, aby sa docielila efektívna 
ochrana osôb pred úrazom a tiež aby sa zaručilo čo najnižšie poškodenie stroja. Pri návrhu 
a konštruovaní strojov a ich súčastí je potrebné vždy myslieť na to, akým spôsobom by sme 
túto efektívnu ochranu mohli docieliť. Vždy je potrebné vziať do úvahy všetky možné riziká 
stroja a v prípade nutnosti zaviesť náležité opatrenia pre ich minimalizovanie. Z toho dôvodu 
sú ustanovené všeobecné zásady pre konštrukciu strojov v normách. V súčasnosti existujú dve 
hlavné normy, ktoré sa zaoberajú realizáciou kontrolných opatrení pre strojné zariadenia: 
norma EN ISO 13849-1 (úroveň PL) a EN 62061 (úroveň SIL). Obidve spomenuté normy sú 
vhodné pre určité strojné technológie, ktorých rozdelenie je vidieť na obrázku č. 1, avšak 
celková problematika bezpečnosti strojov je založená na širšom spektre štandardov. Výber 
normy, ktorá by sa mala použiť závisí od výberu technológie, skúseností a požiadavkách 
zákazníka. Úroveň vlastností PL je technologicky neutrálna koncepcia, ktorú je možné 
využívať pri mechanických, elektrických, pneumatických a hydraulických bezpečnostných 
riešeniach. Na druhej strane úroveň integrity bezpečnosti SIL sa používa iba pri elektrických, 
elektronických alebo programovateľných bezpečnostných riešeniach. [1], [2], [3] 

Hodnota úrovne vlastností PL pre pracovnú metódu špecifikovanú v norme EN ISO 
13849-1 označuje najlepšiu spoľahlivosť a zodpovedá úrovni požadovanej pre najvyššie 
riziko. Dohromady sa delí na päť úrovní (od „a“ po „e“). Pre určenie úrovne vlastností PL 
systému je potrebné poznať 3 prvky [3]:  

- Štruktúru systému (kategória B, 1-4) 
- Strednú dobu súčiastky do nebezpečnej poruchy (MTTFd) 
- Diagnostické pokrytie systému (DC) 

Päť úrovní vlastností PL zodpovedá rozsahu hodnôt pravdepodobnosti vzniku 
nebezpečnej poruchy za hodinu, ktorú označujeme PFHD. Táto hodnota prirodzene definuje 
pravdepodobnosť, že k nebezpečnej poruche príde behom jednej hodiny plnenia funkcie 
stroja, viď obrázok č. 3. [3] 

 
Obr. 1) Porovnanie noriem EN ISO 13849-1 a EN 62061 [1] 
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Pri navrhovaní strojných zariadení je teda dôležité počítať s čo najväčším znížením rizika 
nehody, čo sa dá dosiahnuť iba dôslednou analýzou daných rizík pred samotným návrhom. 
Cieľom by preto malo byť dosiahnutie bezpečného stroja. Podľa smerníc EU by sa dal tento 
postup zhrnúť do troch krokov [1], [3]: 

- Posúdenie rizika 
- Zníženie rizika 
- Návrh a výpočet bezpečnostných funkcií 

Posúdenie rizika sa vykonáva podľa normy EN ISO 12100, kde je prvotne nutné 
stanoviť rozlohu stroja a jeho operácií. Spadá sem priestor, ktorý je potrebný pre stroj 
a operátorov výroby, aby produktívne vykonávali všetky plánované funkcie počas doby 
životnosti stroja. Následne musia byť identifikované všetky zdroje rizík spojené s pracovnými 
operáciami počas životnosti stroja. Súčasťou posúdenia bezpečnostných rizík je aj ich 
samotný odhad. Ten sa vykonáva pre každý jeden zdroj rizika a to podľa noriem EN ISO 
13849-1 a EN 62021. Podľa normy EN ISO 13849-1 sa riziko odhaduje podľa závažnosti 
zranenia s označením S, vystaveniu sa riziku označené F a možnosti obmedzenia vzniku 
zranenia P viď obrázok č. 2. [3], [4] 

 
Obr. 2) Odhad rizika podľa úrovne vlastností [3] 

Po správnom posúdení rizika a jeho vyhodnotení sa určuje, či je riziko natoľko veľké, že je 
potrebné vykonať ďalšie istiace opatrenia, aby sa jeho hodnota znížila, alebo či je systém 
dostatočne bezpečný. Pokiaľ je úroveň rizika potrebné znížiť, je dôležité pri voľbe 
bezpečnostných opatrení vyhovieť smerniciam na to určeným [3]: 

- Vyhnúť sa riziku už v etape konštrukčného návrhu (napríklad znížením výkonu 
stroja, zabráneniu prieniku do nebezpečnej oblasti). 

- Používať ochranné a bezpečnostné zariadenia (napríklad oplotenia, zámky, 
snímače alebo kontrolné zariadenia). 

- Oboznámiť obsluhu s informáciami, akým spôsobom treba stroj používať. 
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V prípade, že sa zníženie rizika dosiahlo použitím bezpečnostných zariadení, musí byť 
celý systém monitorovania týchto bezpečnostných zariadení navrhnutý podľa normy EN ISO 
13849-1. Posledným krokom je návrh a výpočet bezpečnostných funkcií. Prvotne je potrebné 
identifikovať bezpečnostné funkcie, ktoré sa použijú na danom stroji (napríklad 
monitorovanie vstupu, núdzové zastavenie a iné). [3] 

 
Obr. 3) Vzťah rozdelenia štruktúr systému a úrovní vlastností PL s rozsahom PFHD [3] 

Vyššie spomenuté normy pre realizáciu kontrolných opatrení, ktoré nadobudli platnosť od 
roku 2011, platia na všetky stroje, ktoré sú importované do alebo exportované z Európskej 
únie a stroje tak musia spĺňať aspoň jednu z nich. Nahradili tak starú normu EN 954-1, aby 
bolo možné vyhodnotiť riziko počas dlhšieho časového obdobia a aby sa zvýšila presnosť 
predpovedí, ako dlho budú systémy spĺňať bezpečnostné požiadavky z dlhodobého hľadiska. 
Aj vďaka tomu získa obsluhujúci personál takéhoto stroja väčšiu dôveru, čo pozitívne vplýva 
na produktivitu práce. Okrem iného kombinácia vyššie spomenutých medzinárodných noriem 
má význam nielen bezpečnostný, ale aj obchodný a ekonomický. Pri ich dodržiavaní sa môžu 
výrazne znížiť finančné náklady spojené s nehodami a ich odstraňovaním. [5] 
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3 BEZPEČNOSTNÉ SENZORY A SPÍNAČE 

3.1 BEZPEČNOSTNÉ SPÍNAČE 
Hlavnou funkciou bezpečnostných spínačov je schopnosť spoľahlivo rozpojiť alebo spojiť 
elektrický obvod a tým obmedziť alebo kontrolovať funkciu vybraného zariadenia v prípade 
potenciálneho ohrozenia. Ich aplikácia je vyžadovaná práve na tých miestach, kde 
potrebujeme zabezpečiť pracovnú oblasť strojov a zachovať tým ich bezpečnosť a bezpečnosť 
osôb pohybujúcich sa v ich blízkosti. V mnohých prípadoch sú rizikové pracovné oblasti 
chránené pevnými zábranami a prístup je umožnený iba z vybraných miest. Bezpečnostné 
spínače sa umiestňujú práve na vstupné miesta, ako sú napríklad dvere, mreže alebo kryty 
strojných súčastí, aby tým obmedzili vstup osôb do rizikovej pracovnej oblasti, v ktorej sa 
ešte neukončili pracovné procesy strojov. [6], [7] 
 
Bezpečnostné spínače môžeme rozdeliť do dvoch skupín:  

 
Obr. 4) Rozdelenie bezpečnostných spínačov 

 

3.1.1 Elektromechanické bezpečnostné spínače 

Z hľadiska konštrukcie rozlišujeme elektromechanické spínače na spínače typu 1 a spínače 
typu 2. 

Spínače  typu 1 sú konštrukčne zhotovené tak, že ovládací prvok a spínač sa 
nachádzajú v jednom puzdre. Tento druh spínačov je možné tiež označiť ako spínače so 
vstavaným aktuátorom. Ako hlavné ovládacie prvoky tejto kategórie sa používajú ovládacie 
vačky alebo krivkové kotúče, ktorých úlohou je zopnúť spínač pri otvorení ochranného krytu 
pri jeho nájazde na vačku spínača s preddefinovaným skosením. [8] 
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a) b) c) 

Obr. 5) a), b) Elektromechanické spínače s aktuátorom [9], [10], c) elektromechanický 
spínač s vačkou [10] 

Spínače typu 2 sú elektromechanické bezpečnostné spínače s oddeliteľným 
aktuátorom, ktoré umiestňujeme primárne na predné hrany posuvných alebo sklopných 
ochranných dverí takým spôsobom, aby ich mechanizmus účinne zamedzil neoprávnený vstup 
a udržal posuvné kryty uzamknuté. Základným zmyslom správnej inštalácie 
elektromechanického spínača je umiestnenie hlavnej spínacej jednotky na rám ochranného 
krytu alebo stroja. Následne sa upne aktuátor na pohyblivú časť zábrany a zarovná sa so 
spínacím prvkom, aby bolo zaistené správne uchytenie komponentov. Po uzavretí zábrany 
a spojení aktuátora so spínačom sa uzavrie elektrický obvod a stroju nachádzajúcemu sa za 
ochranným krytom je umožnená funkcia. [8], [11]  

  
Obr. 6) Elektromechanické spínače s oddeliteľným aktuátorom [9] 
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Obr. 7) Porovnanie rozličných typov oddeliteľných aktuátorov [12] 

Najdôležitejší prvok, na ktorom je založená funkcia elektromechanických 
bezpečnostných spínačov, je spínacia jednotka. Táto jednotka sa skladá minimálne z jedného 
páru spájacích kontaktov, zaisťujúcich spojenie elektrického obvodu, zostavy pružín 
a akčného členu, respektíve aktuátora, ktorého funkciou je uzamknúť respektíve kontrolovať 
prístupové miesto do rizikového miesta. Z hľadiska vnútorného zapojenia spájacích kontaktov 
(mostíkov) rozdeľujeme bezpečnostné spínače na dva typy [13]: 

- s NO kontaktom (kontakty sú pred zopnutím spínača rozpojené) 
- s NC kontaktom (kontakty sú pred zopnutím spínača spojené) 

V obidvoch prípadoch sa na spojenie jednotlivých kontaktov využíva mechanická 
energia pri stlačení aktuátora. Tá popri pôsobení proti pružine uvedie do kontaktu NO 
spojovací kontakt a rozpojí NC kontakt. V praxi sa mnohokrát využívajú spínacie jednotky s 
NC/NO kontaktami, ktorých výhodou je jednoduchá adaptácia pri špecifických požiadavkách 
užívateľa a najmä vysoká bezpečnosť. [13], [14] 

 
Obr. 8) Spínacia jednotka s NC/NO kontaktom [1] 
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V prípade, že by prišlo k prerušeniu kontaktu medzi spínačom a jeho oddeliteľným  aktívnym 
prvkom, bezpečnostné kontakty sa spoja/rozpoja, čím sa obmedzí funkcia priemyselného 
stroja. 

Tieto spínače výrobcovia dodávajú v plastových alebo kovových krytoch, podľa toho, 
akú variantu objednávateľ požaduje. Blokovacie spínače sú dimenzované na udržanie 
pôsobiacej sily až do 3000 N, avšak samozrejme záleží od výrobcu a konkrétneho výrobku, na 
akú veľkú silu uchytenia je daný produkt konštruovaný. [8] 
 
Tab 1)  Výhody a použitie elektromechanických bezpečnostných spínačov [10], [15] 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Výhody 
Vysoká spoľahlivosť 
Finančne ľahko dostupné 
Jednoduchá montáž 

Použitie 
Monitorovanie polohy posuvných a otočných ochranných 
zariadení 
Kontrola koncových polôh 
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Obr. 9) Príklady použitia elektromechanických bezpečnostných spínačov [10] 

 

3.1.2 Bezkontaktné bezpečnostné spínače 

Bezkontaktné bezpečnostné spínače v súčasnosti rozdeľujeme na 3 skupiny podľa využívanej 
technológie:  

- Magnetické 
- Spínače s transpondérom 
- Indukčné 

 
Magnetické bezpečnostné spínače  
Magnetické bezpečnostné spínače sa najčastejšie využívajú pri kontrole uzatvárania dverí 
a pri ochrane systémov, strojov a osôb nachádzajúcich sa v ich blízkosti. Bezpečnostný 
systém založený na magnetických senzoroch pozostáva zo samotného magnetického senzora 
pripojeného k riadiacej jednotke a magnetického aktuátora. Funkciou magnetického senzora 
je snímanie prítomnosti kódovaného magnetického prvku v aktívnej zóne pomocou 
magnetického poľa. Získanú informáciu následne mení na elektrické signály, ktoré posiela do 
riadiacej jednotky. [16] 

Magnetický senzor pracuje na princípe Reedovho senzora, ktorý je zložený 
z jazýčkových kontaktov feromagnetických materiálov, hermeticky uzatvorených v sklenenej 
banke naplnenej inertným plynom. Zopnutie magnetického spínača sa aktivuje pri priblížení, 
magnetického poľa. [17] 

 

 
Obr. 10) Princíp Reedovho bezpečnostného senzora [17] 

Tento druh spínačov má výhody v tom, že používanie nie je závislé na mechanickom 
kontakte. Vďaka tomu je možné vyhnúť sa opotrebovaniu spínača, ktoré vzniká trením 
materiálu. Veľkou výhodou je tiež odolnosť voči vysokej vlhkosti a prachovým časticiam 
a preto sú ideálne pre použitie v nadmerne znečistenom prostredí. [16] 

Magnetický senzor môže byť umiestnený za plastovými a diamagnetickými 
prekážkami a to dokonca bez toho, aby bola potrebná opätovná kalibrácia aktivačnej 
vzdialenosti. Funkčná vzdialenosť, pri ktorej je zabezpečená kvalita snímania, môže byť až do 
10 mm. [16], [18] 
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Obr. 11) Magnetický bezpečnostný spínač [19] 

 
Bezpečnostné spínače s transpondérom (RFID)  
Bezpečnostné spínače s transpondérom sa typicky skladajú z troch neoddeliteľných zložiek: 
RFID transpondér, RFID snímač a RFID anténa. RFID aktuátor, zložený z transpondéru a 
antény, sa uchytí na pohyblivú časť dverí alebo zábrany do úrovne RFID snímača, ktorý je 
pripevnený na nepohyblivej časti bezpečnostnej konštrukcie tak, aby mohol korektne 
zaznamenávať pozíciu akčného člena. Transpondér v aktuátore nepotrebuje batérie alebo iný 
zdroj energie. Skladá sa iba z integrovaného obvodu, najčastejšie z cievky, ktorý za pomoci 
antény prenáša signál do RFID snímaču. Ten následne konvertuje elektromagnetické vlnenie 
do binárnej formy a odosiela tieto dáta do systému na ďalšiu analýzu. Funkcia 
transpondérových spínačov je, rovnako ako pri ostatných bezpečnostných spínačoch, rýchlo 
a bezpečne rozpoznať stav, v ktorom sa nachádzajú bezpečnostné kryty strojov. [20], [21] 

Výhodou transpondérových bezpečnostných spínačov je široká možnosť použitia 
v aplikáciách, kde je potrebné dosiahnuť vysoký stupeň odolnosti voči manipulácií rušivými 
materiálmi a inými senzormi, pretože každý RFID aktuátor má unikátne naprogramovanú 
spínaciu jednotku, ktorá vie byť čítaná snímačom až na vzdialenosť 40 mm. [22]  

 
Obr. 12) Typy bezdotykových spínačov s transpondérom [22] 

 
Indukčné bezpečnostné spínače  
Indukčné bezpečnostné spínače pracujú na princípe vzájomného pôsobenia medzi kovovými 
vodičmi a vysokofrekvenčným striedavým elektromagnetickým poľom. Ich funkciou je 
bezdotykovo zaznamenať koncové polohy a polohy kovových objektov. Na rozdiel od 
magnetických a spínačov s transpondérom, indukčné snímače  nepotrebujú žiadny špeciálny 
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poistný aktuátor. Pozostávajú iba z jednej časti, pretože ich zopnutie je aktivované 
prítomnosťou elektricky vodivých predmetov. Bezpečnostný indukčný spínač je zložený z 
cievky, oscilátora, vyhodnocovacieho obvodu a výstupného obvodu, ako je možné vidieť na 
obrázku č. 13 a). Cievka, nachádzajúca sa na samotnom vrchole spínača je spojená 
s oscilátorom, ktorého kmity sa pri priblížení kovového materiálu utlmujú až do úplného 
zastavenia. Tento jav nastáva z dôvodu deformácie magnetického poľa tvoreného cievkou. 
Ukončenie kmitov oscilátora následne vyhodnotí prahový detektor vyhodnocovacieho 
obvodu, ktorý riadi koncový obvod, zodpovedný za spojenie alebo rozpojenie bezpečnostného 
periféria nebezpečného stroja. Pri odstránení kovového materiálu z aktivačnej zóny, oscilátor 
opäť obnoví svoju kmitavú frekvenciu. Výhodou týchto spínačov je ich zóna aktivácie, ktorá 
je od 0,6 mm až do 40 mm. Podobne ako aj predchádzajúce bezkontaktné spínače, aj 
indukčné spínače sú veľmi odolné voči nepriaznivým pracovným podmienkam, ako je prach, 
nadmerná vlhkosť alebo olej. [23], [24], [25] 
 

a) 
 

b) 

Obr. 13) a) Schéma indukčného spínača [26], b) Indukčný spínač [24] 

 

Tab 2)  Výhody a použitie bezkontaktných bezpečnostných spínačov [15], [19] 

Výhody 

Dlhá životnosť a odolnosť 
Presné a spoľahlivé 
Indukčné snímače odolávajú skratu 
Odolnosť proti vibráciám 
Kompaktné rozmery 

Použitie 

Monitorovanie ochranných dverí a krytov 
Nepresné vedenie alebo doliehanie krytov 
Aplikácie s vysokou ochranou proti manipulácií 
Aplikácie s vysokým znečistením 
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Obr. 14) Príklady použitia bezkontaktných bezpečnostných spínačov [19] 

 

3.2 ZARIADENIA NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA 

Zariadenia núdzového zastavenia patria bezpochyby medzi najdôležitejšie prvky využívané 
v spojitosti so strojnými zariadeniami a výrobnými systémami. Ich dôležitou bezpečnostnou 
funkciou je umožnenie komukoľvek zastaviť strojný aparát v prípade, že príde k jeho 
zlyhaniu alebo ak sa ocitne nejaká osoba v nebezpečenstve. Tlačidlá a spínače núdzového 
zastavenia bývajú označené výhradne výraznou žlto – červenou farbou a bývajú umiestnené 
na ľahko dostupných miestach, aby bola umožnená ich rýchla identifikácia v prípade núdze. 
Ďalšími dôležitými pravidlami, ktoré zariadenia núdzového zastavenia musia spĺňať, sú [27] 
[28]: 

- Núdzové zastavenie musí byť funkčne vždy nadradené pred všetkými ostatnými 
operáciami strojných aparatúr. 

- Núdzové zastavenie musí ukončiť proces stroja okamžite, respektíve v najkratšej 
časovej dobe v prípade, ak sa jedná o zariadenia so zotrvačnou energiou. 
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- Princíp núdzového zariadenia musí byť založený na mechanickej blokovacej 
funkcii. 

- V prípade odblokovania tlačidla nesmie prísť k opätovnému spusteniu stroja. 
 
Zariadenia núdzového zastavenia môžeme rozdeliť na 2 základné druhy: 

- Tlačidlá núdzového zastavenia 
- Lankové spínače núdzového zastavenia 

 
Tlačidlá núdzového zastavenia sa skladajú z červeného aktuátora v tvare hríbu 

s unikátnou konštrukciou spínacieho mechanizmu umožňujúcou bezpečné rozpojenie 
kontaktov v prípade, že príde k zlomeniu ovládacieho tlačidla, alebo k inej chybe na 
samotnom bezpečnostnom zariadení. V mnohých typoch núdzových tlačidiel sa využíva 
odblokovanie tlačidla pomocou vytiahnutia alebo pootočenia tlačidla do ktorejkoľvek strany. 
[29] 

Lankové spínače núdzového zastavenia fungujú na rovnakom princípe ako tlačidlá 
núdzového zastavenia, pretože sami obsahujú hríbový aktuátor na zastavenie prevádzky 
stroja. Avšak hlavným doplnkom je spínač upevnený na lanko, ktorý je možné zopnúť 
potiahnutím lanka do ktorejkoľvek strany a ponúka tak rozšírené využitie bezpečnostného 
spínača. Tieto spínače slúžia k ochrane rozľahlých nebezpečných zón, kde nie je možné 
uzatvoriť voľný priestor ochrannými plotmi a mrežami. Vďaka nim je možné vypnúť strojné 
zariadenia z ktoréhokoľvek miesta pozdĺž natiahnutého lana a tak pracovný dosah lankových 
spínačov je neporovnateľne väčší ako pri bežných tlačidlách núdzového zastavenia. [30] 

 

a) 

 

b) 

 

Obr. 15) a) Tlačidlo núdzového zastavenia [31], b) Lankový spínač núdzového 
zastavenia [32] 
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Obr. 16) Použitie zariadení núdzového zastavenia [33] 

 

3.3 OPTOELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

Medzi najpokrokovejšie bezpečnostné vymoženosti súčasnosti bezpochyby patria 
optoelektronické, alebo tiež fotoelektrické bezpečnostné snímače. Fundamentálnou funkciou 
optoelektronických bezpečnostných zariadení je kontrola prítomnosti cudzích predmetov v ich 
chránenom poli. Práve kvôli tomu sa optoelektronické ochranné zariadenia využívajú 
v prípadoch, keď operátori musia zasahovať do výrobného procesu a je potrebné zamedziť 
vzniku nebezpečenstiev, ktoré zariadenia a stroje predstavujú. Tieto bezdotykovo pôsobiace 
ochranné zariadenia detegujú vstupy osôb do stanovenej bezpečnostnej zóny pomocou 
infračervených lúčov, alebo v prípade bezpečnostných kamier pomocou celkového obrazu. 
Funkčný princíp týchto snímačov pozostáva zo zdroja svetla, fotocitlivého prvku 
a prenosového média, pričom sa často používajú aj prídavné zariadenia, ako napríklad 
šošovky, zrkadlá, filtre a polopriepustné membrány. [34], [35] 
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Do tejto skupiny zariadení patria: 

- Optoelektronické bezpečnostné závory 
- Bezpečnostné laserové skenery 
- Bezpečnostné kamery 

 

3.3.1 Optoelektronické bezpečnostné závory 

Optoelektronické bezpečnostné závory patria medzi najviac využívané bezpečnostné optické 
elektrozariadenia v priemysle. V súčasnosti môžeme tieto optoelektronické závory rozdeliť do 
troch základných skupín podľa počtu infračervených lúčov, ktorými kontrolujú bezpečnostné 
periféria. Poznáme optoelektronické bezpečnostné svetelné záclony, z anglického slova „light 
curtains“, svetelné mreže, z anglického slova „light grids“ a jednolúčové závory, takzvané 
„single beam“. Bezpečnostné svetelné záclony, ako je zrejmé už zo samotného názvu, 
disponujú viacnásobným počtom rovnobežných svetelných lúčov, ktorými vytvárajú plošnú 
detekciu osôb alebo objektov, zatiaľčo svetelné mreže pozostávajú z maximálne štyroch 
svetelných lúčov. [36], [37] 

 
Obr. 17) Svetelná závora [38] 

Bezpečnostné optoelektronické závory fungujú na princípe jednocestných senzorov, 
ktoré sa skladajú z vysielacej a prijímacej jednotky. Tieto musia byť umiestené oproti sebe na 
opačných stranách snímacieho úseku. Pri prerušení svetelného lúča objektom, dochádza 
k zopnutiu prijímača. Podmienkou úplného prerušenia svetelného toku vysielača je, aby 
snímaný objekt mal minimálnu veľkosť ako šošovka prijímača. Bezpečnostné senzory, ktoré 
využívajú funkciu jednocestných závor, majú najlepšie vlastnosti pre použitie v nepriaznivých 
priemyselných podmienkach, ako je prach, vlhko a oleje. Ich nesmiernou výhodou je možnosť  
snímania čiastočne transparentných predmetov, pri ktorých je však potrebné nastaviť vyššiu  
intenzitu svetelného lúča vysielača. [39] 
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Obr. 18) Princíp funkcie optoelektronickej jednocestnej závory [39] 

Ďalším funkčným princípom, ktorý využívajú optoelektronické závory, je reflexia svetelného 
lúča. Tieto takzvané reflexné závory majú vysielač a prijímač v jednom obale. Vysielaný lúč 
sa v takomto prípade odráža od odrazky a vracia sa naspäť do prijímača. Pokiaľ nejaký objekt 
naruší priamu dráhu vysielaného lúča, spôsobí to zmenu signálu, ktorá sa prejaví pri vstupe do 
prijímača. Výhodou reflexných závor je jednoduchšia inštalácia, keďže vysielač a prijímač sa 
nachádzajú v spoločnom puzdre. Využitie je možné v prostrediach s nízkym až stredným 
znečistením za predpokladu, že sa nejedná o snímanie transparentných predmetov, ktorých 
priehľadnosť by nedostatočne prerušila svetelný tok svetelného lúča. [39] 

 
Obr. 19) Princíp funkcie optoelektronickej reflexnej závory [39] 

Možnosti samotnej aplikácie optoelektronických závor sú veľmi široké, avšak prvotná je 
ochrana operátora výroby pred nebezpečenstvami s ktorými prichádza do kontaktu 
v takzvanom bode ochrany prevádzky. Prevádzkovým bodom sa zvyčajne označuje zóna 
zvýšeného nebezpečenstva, ktoré by mohlo značne ublížiť obsluhe stroja. Hovoríme napríklad 
o mechanických a hydraulických lisoch, tvárniacich a nitovacích strojoch, automatizovaných 
pracoviskách a mnohých ďalších. Pri vytváraní ochranného poľa sa prihliada na výšku 
samotnej optickej závory, jej šírku, ktorá je určená maximálnou vzdialenosťou (dosahom) 
medzi vysielacou a prijímacou jednotkou a v neposlednom rade na rozlíšenie, respektíve 
vzdialenosť susedných svetelných lúčov optoelektronickej závory. V praxi to znamená, že 
čím je rozlíšenie menšie, tým menšie objekty dokáže svetelná závora zaznamenať. Záleží teda 
od typu požadovanej ochrany, ktorú je treba docieliť. [40], [41] 

Ochrana rizikového priestoru s detekciou prstov využíva rozlíšenie optoelektronickej záclony 
14 mm, čo bezpečne zaznamená  vniknutý objekt. Vďaka tak malému rozlíšeniu sa tento druh 
svetelných záclon aplikuje na miesta, kde pracovník pracuje veľmi blízko nebezpečného 
miesta stroja, alebo kde je doba dobehu stroja veľmi krátka. Výhodou pri tomto ochrannom 
systéme je preto možnosť zmenšenia vzdialeností k nebezpečným miestam na minimum, čo 
zvyšuje produktivitu a najmä umožňuje veľmi častú interakciu obsluhy a stroja. [42] 
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a) 

 

b) 

 

Obr. 20) a) Aplikácia [42], b) Rozlíšenie svetelnej ochrany na detekciu prstov [43] 

 
Ochrana rizikového priestoru s detekciou ruky využíva rozlíšenie optoelektronickej záclony 
približne od 30 mm do 40 mm, ktoré je dostačujúce pre zaznamenanie veľkostne 
zodpovedajúcich objektov. Aplikácia je vhodná všade tam kde obsluha výroby pracuje blízko 
nebezpečného miesta, avšak je potrebné zachovať neobmedzený prístup k stroju v prípade 
častých interakcií a voľný náhľad do stroja. [42] 

 

a) 

 

b) 

 

Obr. 21) a) Aplikácia [42], b) Rozlíšenie svetelnej ochrany na detekciu rúk [43] 

 
Jednostranná ochrana rizikového priestoru s detekciou osôb využíva optoelektronické 
bezpečnostné závory viaclúčové a jednolúčové. V prípade viaclúčovej optoelektronickej 
záclony dosahuje rozlíšenie svetelnej závory hodnôt až 150 mm, čím je zaručená bezpečnosť 
pracovníkov pri vstupe do nebezpečnej blízkosti pracovného stroja. Tento druh bezpečnostnej 
aplikácie svetelnej závory poskytuje neobmedzený prístup a voľný náhľad do pracovnej 
oblasti stroja, pričom najčastejšie sa tento druh ochrany používa, ak interakcia medzi 
pracovníkom a strojom je pravidelná, ale nie príliš častá. Výhodou použitia tohto typu 
ochrany je najmä veľký aktívny dosah lúča až 70 metrov. [42], [44] 
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Obr. 22) Aplikácia jednostrannej svetelnej ochrany na detekciu osôb [42] 

 
Viacstranná ochrana rizikového priestoru pomocou detekcie osôb tiež využíva rozlíšenie 
optoelektronickej závory až 150 mm, podobne ako jednostranný ochranný systém, ale s tým 
rozdielom, že je možné kontrolovať mnohonásobne viac prístupových smerov k stroju za 
pomoci použitia reflexných prístrojových stĺpikov. Najväčšou výhodou takejto aplikácie 
svetelnej závory je zachovanie neobmedzeného prístupu k stroju a dokonalý voľný náhľad do 
stroja. [42] 

a) 

 

b) 

 

Obr. 23) a) Aplikácia [42], b) Rozlíšenie viacstrannej svetelnej ochrany na detekciu 
osôb [43] 

 
Jednostranná ochrana rizikového priestoru pomocou rozlíšenia osôb a materiálu (muting a 
blanking) je najčastejšie využívaná pri viaclúčových optoelektronických záclonách 
s rozlíšením do 150 mm. Tento špecifický bezpečnostný systém je výborným príkladom 
spojenia maximálnej bezpečnosti a vysokej produktivity. Plné využitie nájde pri aplikáciách 
na strojné zariadenia s automatizovaným systémom pre transport materiálu. Hlavnou výhodou 
týchto ochranných systémov je využívanie doplnkovej funkcie tlmenia, z anglického slova 
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„muting“, vďaka ktorej je umožnené rozoznávanie a rozlišovanie pracovných materiálov a 
ľudí. V prípade, že optické snímače zaznamenajú vniknutie materiálu, pracovný proces 
pokračuje bez prerušenia ďalej. Ak však optoelektronický snímač zaznamená vniknutie osoby 
do nebezpečnej pracovnej oblasti, okamžite sa pracovný proces preruší, aby človek neprišiel 
k úrazu. [37], [42] 

 
Obr. 24) Aplikácia jednostrannej svetelnej ochrany na rozlišovanie osôb a materiálu 

[42] 

Na obrázku č. 25 môžeme vidieť najbežnejší spôsob využitia ochranného optoelektronického 
systému s funkciou tlmenia, ktorý sníma vstupový/výstupový bod, kde sa produkt 
dostáva z nebezpečnej zóny a zároveň ilustráciu zastavenia prevádzky dopravníka v prípade, 
že senzory zaznamenajú prítomnosť človeka. Medzi najviac rozšírené variácie 
optoelektronických závor s tlmiacimi „muting“ senzormi patria konfigurácie v tvare L, T a X 
(viď obrázok č. 26). Výber správneho typu už záleží len na objednávateľovi a jeho 
špecifických požiadavkách, aké potrebuje vo výrobe dosiahnuť. V neposlednom rade, ďalšou 
výhodou použitia tohto typu fotoelektrickej ochrany je schopnosť systému počas snímania 
bezpečnostného priestoru aj merať výšku materiálu, ktorý prechádza cez optoelektronickú 
záclonu. [45], [46] 
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Obr. 25) Porovnanie snímania osôb a materiálu v prípade svetelných závor s tlmiacou 
„muting“ funkciou [47] 

 
Obr. 26) Porovnanie typových konfigurácií optoelektronických senzorov s tlmiacou 

funkciou „muting“ [45] 

Druhou veľmi často využívanou doplnkovou funkciou pri optoelektronických závorách je 
funkcia „blanking“, čo v preklade znamená clonenie, vďaka ktorej je možné zaslepenie istého 
počtu senzorov svetelných závesov v prípade vkladania netransparentných predmetov do častí 
ochranného poľa bez toho, aby prišlo k zastaveniu činnosti stroja. Clonenie senzorov je však 
umožnené iba pri vopred stanovených bezpečnostných podmienkach a v súlade 
s nakonfigurovanou operačnou logikou. Výhoda použitia tejto funkcie je najmä v prípadoch, 
keď ochranné pole svetelných záclon je neustále prerušované spracovávaným materiálom, 
alebo pevnou alebo pohyblivou časťou stroja. V praxi to znamená, že je možné nechať 
bezpečnostnú závoru aktívnu, pričom stroj bude pracovať ďalej aj v prípade, že príde ku 
prerušeniu vopred určených svetelných lúčov závory v rámci ochranného poľa. Pokiaľ by 
prišlo k prerušeniu väčšieho počtu svetelných lúčov bezpečnostnej záclony, systém tento stav 
vyhodnotí ako rizikový a ukončí činnosť stroja. [43], [48] 

Samotná funkcia clonenia má dokonca tri variácie:  

- Pevné clonenie (Fixed blanking) 
- Premenlivé clonenie (Floating blanking) 
- Premenlivé clonenie s nútenou prezenciou objektu (Floating Blanking 

with compulsory object presence) 

Pevné clonenie je základné a povoľuje prerušenie vopred zadefinovaného počtu 
svetelných lúčov, zatiaľ čo ostatné lúče sú aktívne. Premenlivé clonenie umožňuje ľubovoľný 
pohyb v rámci optoelektronickej záclony bez prerušenia činnosti stroja, pokiaľ je neustále 
prerušený konkrétny počet svetelných lúčov v rámci bezpečnostnej zóny a ak tento počet 
nenarastie. Premenlivé clonenie s nútenou prezenciou objektu umožňuje obrátenie  funkcie 
optoelektronických závor, kedy cloniace lúče sa stávajú tými, ktoré musia byť prerušené 
daným objektom počas celej činnosti stroja. [48] 
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Obr. 27) Ilustrácia cloniacej funkcie „blanking“ [49] 

 
Tab 3)  Výhody a použitie optoelektronických závor [15], [42] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody 

Možnosť využitia v prašných prostrediach 
Možnosť  využitia v chemických aplikáciách 
Veľký rozsah detekcie 
Prijateľná cena 
Voľný pohľad a prístup ku stroju 
Meranie rozmerov objektov 

Použitie 

Automobilový priemysel 
Skladovacia a dopravná technika 
Potravinársky priemysel 
Gumársky priemysel 
Roboty a automatické obrábacie centrá 
Ohýbacie, strihacie a iné obrábacie stroje 
Baliace stroje a paletizačné systémy 
Drevospracujúce stroje a veľké textilné stroje 
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Obr. 28) Príklady požitia bezpečnostných optoelektronických závor [50] 

 

3.3.2 Laserové skenery 

Neoddeliteľnou súčasťou optoelektronických bezpečnostných zariadení sú laserové skenery, 
slúžiace k ochrane pred vznikom rizikových nehôd v priemysle. Pomocou laserových 
skenerov je možné vytvoriť programom chránenú horizontálnu alebo vertikálnu plochu, 
v ktorej sa môžu nachádzať prekážky rozličných tvarov. Tento bezpečnostný senzor vysiela 
v pravidelných intervaloch pulzujúce infračervené svetelné zväzky pomocou rotujúcej 
vychyľovacej jednotky, ktoré sa šíria voľne priestorom. Pri kontakte s prekážkou,  napríklad s 
človekom, sa tieto svetelné zväzky rozptýlia do všetkých smerov. Časť odrazených svetelných 
zväzkov je spätne zaznamenaná bezpečnostným senzorom laserového skeneru a následne je 
vykonaná analýza. Bezpečnostný senzor vypočítava presnú pozíciu objektu na základe doby 
šírenia vyžarovaného svetla a aktuálneho uhlu vychyľovacej jednotky v reálnom čase. Ak sa 
zaznamenaný objekt nachádza v rámci preddefinovanej bezpečnostnej zóny, bezpečnostný 
senzor ihneď zastaví vykonávaný proces rizikového zariadenia. V prípade, že sa 
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v bezpečnostnej zóne nebude nachádzať nijaký nežiadaný objekt, činnosť stroja sa obnoví. 
[12] , [51] 

 

  

Obr. 29) Bezpečnostný laserový skener [52] 

 
Na trhu sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo bezpečnostných laserových skenerov, 
ktorých montáž je možná na ochranu stacionárnych úsekov ale aj na pohyblivé 
automatizované vozidlá. Každý z týchto skenerov ponúka odlišné parametre a nastavenia, 
pričom medzi najdôležitejšie parametre, na ktoré sa pri výbere laserového skeneru prihliada, 
sú [44]: 

- Rozsah ochranného poľa 
- Uhol skenovania 
- Súbor polí 
- Rozmery 

Rozsah chráneného poľa určuje maximálny dosah monitorovanej oblasti skenerom. 
V súčasnosti majú priemerné bezpečnostné skenery dosah od 3 do 7 metrov. Uhol skenovania 
opisuje maximálny zorný uhol skenera a uhol chránenej oblasti, pričom moderné skenery 
dokážu sledovať až 275 stupňov okolo svojej osi a to s rozlíšením od 20 milimetrov a viac. 
Súbor polí označuje počet a flexibilitu laserového skenera pri prispôsobovaní sa rôznym 
fázovým procesom. V neposlednom rade medzi najdôležitejšie parametre bezpečnostných 
infračervených skenerov patria celkové rozmery daných zariadení, pričom platí pravidlo, čím 
menšie rozmery zariadenia, o to jednoduchšia integrácia do celkového bezpečnostného 
systému. [44] 

Bezpečnostný laserový skener rozdeľuje pri skenovaní okolie na súbor polí, ktoré sú  
tvorené z ochranných polí a varovných polí. Každé jedno sledované pole je možné 
nakonfigurovať podľa špecifických požiadaviek, napríklad ako kruhové, obdĺžnikové alebo 
unikátne s ľubovoľnými tvarmi. [53] 
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Ochranné polia sa nachádzajú najbližšie k rizikovému stroju a preto označujeme tieto 
polia ako zóny nebezpečia. Pokiaľ bezpečnostný laserový skener zaznamená cudzí objekt vo 
svojom ochrannom poli, skener okamžite vypojí nebezpečný stroj alebo vozidlo. [53] 

Varovné polia sú zóny nachádzajúce sa za ochrannými poľami v dostatočnej 
vzdialenosti od nebezpečného stroja. V týchto zónach laserové skenery prvotne zaznamenajú 
neznámy objekt ešte predtým, než sa dostane do ochranného poľa. V prípade aplikácie 
bezpečnostných laserových skenerov na vozidlá je možné tieto varovné polia nastaviť tak, aby 
sa spustil varovný signál, alebo aby sa spomalil pohyb vozidla ešte predtým, než sa objekt 
dostane do ochranného poľa skenera. [53] 

 
Obr. 30) Rozdelenie ochranných a varovných polí laserového skeneru [54] 

Bezpečnostné senzory laserového skenera dokážu zaznamenať aj ľudí nosiacich veľmi tmavé 
oblečenie, ktoré má častokrát veľmi slabú odrazivosť. [51]  

 
Tab 4)  Výhody a použitie bezpečnostných laserových skenerov [15], [52] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody 

Malé rozmery 
Jednoduchá inštalácia s minimálnym zásahom do 
konštrukcie stroja 
Voľný prístup k stroju v prípade častej interakcie 
Schopnosť rozoznávať materiál od osôb 
Rozličné programovateľné nastavenia 

Použitie 
Autonómne vozidlá 
Nebezpečné priestory  pri výrobných linkách 
Automatizované dopravníky 
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Obr. 31) Príklady požitia bezpečnostných laserových skenerov [52] 

 

3.3.3 Bezpečnostné kamery 

Medzi súčasné optoelektronické snímače sa zaraďujú aj bezpečnostné kamerové zariadenia, 
ktorých najväčšou výhodou oproti jednoduchým snímacím senzorom je snímanie celkového 
obrazu vo svojom sledovanom poli. Bezpečnostné kamerové systémy sú schopné detailne 
zaznamenávať a analyzovať situáciu v okolí nebezpečných pracovísk a to dokonca v 2D 
alebo 3D sledovaných zónach, pričom pri zaznamenaní časti ľudského tela by okamžite prišlo 
k obmedzeniu alebo zastaveniu strojného procesu. [55] 

K popredným firmám poskytujúcim bezpečnostné kamerové zariadenia, ktoré slúžia 
ku kontrole rizikových pracovných miest, patria napríklad nemecká firma Sick a firma Pilz, 
ktoré poskytujú jedinečné variácie bezpečnostných kamier. 
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Bezpečnostné kamerové snímače V300 a V200 od spoločnosti Sick slúžia ku 

kontrolovaniu 2D priestoru nehomogénnych tvarov, pričom ich hlavným určením je 
spoľahlivá detekcia prstov a končatín práve v tých miestach, kde prichádza ku kontaktu medzi 
automatizovanými strojmi a obsluhou. Funkčný princíp pozostáva zo spracovávania obrazu 
snímanej oblasti, ktorá je vymedzená reflexnou páskou slúžiacou na zvýšenie citlivosti 
snímača, vďaka ktorej nie je potrebná zložitá kalibrácia zariadenia a zariadenie je možné 
ihneď začať používať. Tento druh optoelektronického snímača pozostáva iba z jedného 
zariadenia, v ktorom sa nachádza integrovaný vysielač aj prijímač a vďaka svojím výnimočne 
malým rozmerom a trojuholníkovému tvaru je aplikácia týchto kamier veľmi jednoduchá 
a výhodná. Čo sa týka technických parametrov, bezpečnostné kamery od firmy Sick majú 
rozlíšenie od 20 do 30 mm a dokážu snímať plochu veľkú až 1,5 m x 1,5 m. [44], [56] 
 

 
Obr. 32) Bezpečnostný kamerový snímač V300 [57] 

 
Bezpečnostné kamerové zariadenie PSENvip od firmy Pilz tvorí pohyblivý bezpečnostný 
kamerový systém pri aplikáciách na monitorovanie rizikových častí ohraňovacích lisov. 
PSENvip sa skladá z dvoch častí, vysielača a prijímača, ktoré sa uchytia na hornú pohyblivú 
časť lisu s ktorou sa počas lisovacieho procesu pohybuje. Dokáže tak rozoznať aj tie 
najmenšie časti tela, ktoré by sa ocitli v rizikovej zóne. Funkčný princíp je založený na 
vysielači generujúcom zväzok rovnobežných svetelných lúčov, ktoré objektív prijímača 
deteguje iba v prípade, že toto svetlo prebieha paralelne s optickou osou, čím sa zaručuje 
stabilita rozptylu svetla. Zariadenie PSENvip je možné kombinovať s ďalšími kontrolnými 
jednotkami, pomocou ktorých bude toto zariadenie pracovať v tlmiacom „muting“ móde 
a bude schopné rozpoznať časti ľudských končatín od pracovného materiálu, čo môže zvýšiť 
produktivitu práce až o 50%. Neopomenuteľnou výhodou použitia kamerového systému 
PSENvip je aj možnosť tandemovej inštalácie. Znamená to, že pokiaľ sa vo výrobe 
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nachádzajú dva lisy vedľa seba, je možné umiestniť vysielač bezpečnostnej kamery na 
začiatok prvého lisu a prijímač na koniec druhého, pričom funkcia ostáva rovnaká.  [58], [59], 
[60] 
 

 
Obr. 33) Bezpečnostné kamerové zariadenie PSENvip [59] 

 
Bezpečnostný kamerový systém SafetyEYE od spoločnosti Pilz, využíva 3D monitorovanie 
a kontrolu bezpečnostného periféria pomocou jedného kamerového systému tvoreného z troch 
senzorov v jednom obale a samotnej riadiacej jednotky. Táto nová technológia spadá medzi 
nekonvenčné riešenia a uplatnenie nájde práve tam, kde bežné bezpečnostné senzory 
zaostávajú v prípade dosiahnutia požadovanej úrovne bezpečnosti. Kamerové snímače 
SafetyEYE sa umiestňujú nad pracovný priestor, ktorý má byť monitorovaný a tým kontrolujú 
pohyby strojov a pracovníkov z vtáčej perspektívy. Použitie tohto kamerového systému 
poskytuje vysokú flexibilitu, keďže užívateľ dokáže jednoduchým spôsobom nastaviť 
jednotlivé ochranné a varovné zóny v závislosti na rôznorodosti snímaného pracoviska a tým 
zabezpečiť jeho maximálnu ergonómiu a efektívny pracovný priestor. Po technickej stránke 
toto optoelektronické bezpečnostné zariadenie dokáže sledovať priestor až 72 m2 pri osvetlení 
300 lux, na ktorých vie zaznamenať vstup osoby a obmedziť tým pracovný proces podľa 
bezpečnostných nastavení. V prípade, že je nutné dosiahnutie rozlíšenia prostredia pre 
zaznamenanie končatín, v takom prípade je doporučená montáž kamerového snímaču do 4 
metrov nad snímanú oblasť. [61], [62] 
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Obr. 34) Bezpečnostné kamerové zariadenie SafetyEYE [62] 

Tab 5)  Výhody a použitie bezpečnostných kamier [15], [61] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Výhody 

Jednoduchá montáž a rýchla kalibrácia 
Aplikácia pre snímanie nehomogénnych zón 
Kompaktné rozmery 
Ergonomické uloženie pre vysokú efektivitu práce 
Možnosť eliminácie mŕtvych uhlov snímania 

Použitie 
Ochrana prstov, končatín a celého tela 
Lisy a iné poloautomatické priemyselné stroje 
Ochrana plne automatizovaných strojných pracovísk 
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Obr. 35) Príklady použitia bezpečnostných kamerových snímačov [57], [58] 

 
 

3.4 BEZPEČNOSTNÉ RADAROVÉ SENZORY 

Bezpečnostné radarové zariadenia predstavujú relatívne novú technológiu pri používaní 
v priemyselných aplikáciách. Obdobne ako optoelektronické bezpečnostné zariadenia, aj 
bezpečnostné radarové snímače sú určené na bezdotykovú kontrolu chránených rizikových 
priestorov strojných zariadení pred vstupom osôb. Avšak na rozdiel od svetelných senzorov 
nepoužívajú žiadne optické diely. Využívajú radarovú technológiu FMCW, ktorá ponúka 
najvyšší výkon v oblasti rozpoznávania a sledovania pohybu a to dokonca aj za veľmi 
náročných podmienkach okolitého prostredia. Táto technológia funguje na princípe 
vyžarovania nepretržitej prenosovej frekvencie až 24 GHz, ktorá sa dokonca dokáže meniť 
v reálnom čase. Počas snímania okolia radarové senzory vykonávajú neustálu analýzu 
spätných signálov odrazených zo statických a pohyblivých objektov nachádzajúcich sa 
v operatívnom rozsahu. Kľúčovým parametrom pri výbere radarových senzorov je rozsah 
snímania, ktorý vieme rozdeliť do horizontálnej a vertikálnej plochy, pričom v prípade 
potrebného rozšírenia snímanej oblasti je možné zapojenie viacerých radarových senzorov za 
sebou do série. [63], [64], [65] 

 
Obr. 36) Bezpečnostný radarový snímač pohybu [63] 

a) b) 
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Obr. 37) a) Horizontálna plocha snímania, b) Vertikálna plocha snímania [63] 

Jednou z výhod použitia bezpečnostných radarových senzorov v priemyselných aplikáciách je 
možnosť nastavovania citlivosti samotného snímaču na základe potrebných požiadaviek 
v konkrétnych prostrediach. Samotný užívateľ si môže nastaviť citlivosť senzora podľa toho, 
či potrebuje zvýšiť rýchlosť detekcie, alebo je prednejšie obmedzenie vzniku poplašných 
alarmov. Podobne ako pri bezpečnostných skeneroch, aj radarové senzory majú schopnosť, 
vďaka ktorej dokážu snímané okolie rozdeliť na viacero bezpečnostných zón. Následne je 
možné nakonfigurovať príslušné výstupné funkcie, ktoré sa vykonajú v závislosti od toho, do 
ktorej bezpečnostnej zóny sa človek dostane. [64] 
 

Tab 6)  Výhody a použitie bezpečnostných radarových senzorov [64] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody 
Vysoká odolnosť voči náročným okolitým podmienkam 
Veľmi jednoduchá montáž 
Nie je potrebné dokonalé usporiadanie snímačov 

Použitie 
Automatizované robotické pracoviská 
Potravinársky priemysel 
Nebezpečné obrábacie stroje 
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Obr. 38) Príklad použitia a zapojenia bezpečnostných radarových senzorov [64], [66] 

 

3.5 BEZPEČNOSTNÉ TLAKOVO CITLIVÉ ZARIADENIA 
Medzi najviac používané tlakovo citlivé bezpečnostné zariadenia sa zaraďujú: 

- Bezpečnostné nášľapné rohože 
- Bezpečnostné nárazové hrany 
- Bezpečnostné nárazníky 

 
 

3.5.1 Bezpečnostné nášľapné rohože 

Bezpečnostné nášľapné rohože sú tlakovo citlivé bezpečnostné prvky, ktoré sa umiestňujú 
výhradne na zem a slúžia na detekciu osôb, ktoré na nich stoja. Nášľapné rohože zaraďujeme 
medzi špeciálne plošné snímacie zariadenia schopné rozpoznania vstupu a prítomnosti osôb 
v priestoroch, kde je zvýšené riziko vzniku zranení spôsobených priemyselným strojom alebo 
výrobnou linkou. Pomocou týchto bezpečnostných rohoží je možné efektívne zabezpečiť 
priestory obmedzením chodu stroja a chrániť tak pracovný personál. [67], [68] 

Bezpečnostný funkčný princíp nášľapných rohoží je založený na mechanickom 
spínaní bezpečnostného obvodu. Podľa typu spínacieho mechanizmu rozdeľujeme nášľapné 
rohože na takzvané „sendvičové“ rohože a rohože s NC spínacími kontaktami. Sendvičové 
nášľapné rohože sa skladajú z dvoch vodivých plechov (vrchný a spodný), ktoré sú navzájom 
oddelené izolačnou vrstvou. Ku zopnutiu dochádza v prípade, že sa pracovník postaví na 
rohož, čím pôsobí silou, dostatočne veľkou na to, aby sa izolačná vrstva stlačila a umožnila 
kontakt medzi vodivými oceľovými plechmi, viď obrázok č. 40 a) .V prípade nášľapnej 
rohože s NC spínacími kontaktami sa pri postavení pracovníka na rohož pôsobí silou na 
povrch nášľapnej rohože, čím dochádza k prerušeniu elektrického toku vnútri senzora. Toto 
prerušenie predstavuje stav vypnutia zariadenia až do doby, kým osoba nachádzajúca sa 
v stráženej oblasti na rohoži tento priestor neopustí. V takom prípade už nepôsobí žiadna 
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externá sila na povrch nášľapnej rohože a prichádza znovu k spojeniu spínača, ktorý resetuje 
funkciu stroja. [43], [68], [69] 

Novinka z radov bezpečnostných senzorov od firmy Pilz dokonca prináša integrované 
funkčné ovládacie spínače v bezpečnostných nášľapných rohožiach. Produkt PSENmat je 
tlakovo citlivá rohož, ktorá dokáže okrem bežnej detekčnej funkcie nebezpečných priestorov 
a prerušovania procesu stroja z bezpečnostných dôvodov aj snímať povely obsluhy 
v závislosti od toho, kde sa pracovník na rohož postaví. Táto funkcia je veľmi výhodná najmä 
v tom, že umožňuje obsluhe ovládať stroj iba pomocou nôh, pričom obe ruky ostávajú voľné 
na prácu. [70] 
 

 
Obr. 39) Bezpečnostná nášľapná rohož od firmy Pilz [70] 

a) 

b) 
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Obr. 40)  a) Vnútorná konštrukcia sendvičovej nášľapnej rohože [71], nášľapnej rohože 
s NC kontaktami [68] 

 
Tab 7)  Výhody a použitie bezpečnostných nášľapných rohoží [15], [70] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Obr. 41) Príklad použitia bezpečnostných nášľapných rohoží [70], [72] 

 

3.5.2 Bezpečnostné nárazové hrany a nárazníky 

Bezpečnostné nárazové hrany a nárazníky sú tlakovo citlivé snímače navrhnuté na ochranu 
osôb pred pohyblivými hranami strojov a zariadení. Tieto ochranné zariadenia detegujú 
nárazy a zvýšenú prítlačnú silu pohyblivých strojov, ktoré by mohli spôsobiť vážne zranenia 
pracovníkom pri vzájomnom fyzickom kontakte. Podľa bezpečnostnej normy strojných 
zariadení je dokonca nevyhnutné zabezpečiť všetky náležitosti spojené s ochranou osôb 
nachádzajúcich sa pri pohyblivých strojných zariadeniach a práve preto sa často využívajú 
bezpečnostné nárazové lišty a nárazníky. Vo všeobecnosti funkcia týchto bezpečnostných 
prvkov spočíva v tom, že pri nadmerne zvýšenom tlakovom pôsobení na predný povrch 

Výhody 

Jednoduchá montáž a flexibilná aplikácia 
Vysoká spoľahlivosť 
Odolnosť voči náročným okolitým podmienkam 
Jednoduchá údržba 
Odolnosť voči vibráciám 

Použitie 
Zabezpečenie vstupných priestorov k rizikovým strojom 
Vo veľmi znečistených prostrediach 
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nárazovej hrany alebo nárazníka dochádza k aktivácií bezpečnostného aktuátora. Ten je 
spojený s bezpečnostným PLC alebo relé, ktoré umožňujú v zlomku sekundy okamžité 
zastavenie pohybu stroja pred tým, než by prišlo k spôsobeniu zranenia obsluhy. Funkčný 
princíp bezpečnostných nárazových líšt a nárazníkov je zväčša elektromechanický, avšak 
rôzni výrobcovia využívajú rôzne typy patentov k docieleniu čo najvyššej bezpečnosti. [73] 

 

  

Obr. 42) Bezpečnostná nárazová hrana a bezpečnostný nárazník [74] 

Jeden z príkladov použitia čisto mechanického princípu snímania nárazov je od 
nemeckej spoločnosti Haake - Technik, ktorej nárazníky a nárazové lišty pri kontakte 
s personálom okamžite rozpoja bezpečnostný elektrický obvod za pomoci všestranného 
rozpínacieho kontaktného reťazca, ktorý sa nachádza v nárazníku. Tento reťazec je tvorený 
sériou rozpínacích mechanických kontaktov okolo ktorých sa nachádzajú izolujúce 
medzičlánky. Tie v prípade pôsobenia vonkajšieho tlaku pôsobia ako klin medzi spojenými 
kontaktami a tým ich rozpoja ako je znázornené na obrázku č. 43 a). Pri použití takéhoto 
funkčného princípu nie je potrebná žiadna ďalšia externá vyhodnocovacia jednotka a nárazník 
môže byť priamo pripojený na bezpečnostné relé. Spôsob uloženia  všestranného kontaktného 
reťazca v nárazníkovej lište a nárazníku spoločnosti Haake - Technik je možné vidieť na 
obrázku 43 b). [73], [75] 

Na druhej strane firma ABB ponúka bezpečnostné nárazníky a nárazové hrany 
založené na elektromechanickom princípe, čo znamená, že sa skladajú z kontaktných 
vodivých pásikov, ktoré sa po deformácií vonkajších profilov nárazových prvkov vzájomne 
spoja a tým dôjde k okamžitému zastaveniu pohybu stroja. Ako je možné vidieť na obrázku č. 
44, štandardný bezpečnostný nárazník sa skladá zo samotného snímača a z povrchovej 
polyuretánovej vrstvy vyplnenej penovým jadrom, ktoré slúži ako tlmič nárazu. V prípade 
nárazových líšt firma ABB inštaluje vodivé kontaktné pásiky priamo do gumového profilu 
lišty. [75], [76] 
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a)

 

b) 

Obr. 43) a) Schéma rozpínacieho mechanizmu bezpečnostných nárazníkov a hrán, 
b) jeho aplikácia do nárazovej hrany [73] 

Bezpečnostné nárazníky a nárazové hrany patria medzi taktilné (tlakovo citlivé) senzory 
a preto obe bezpečnostné zariadenia fungujú na rovnakom princípe. Rozdiel medzi nimi je iba 
konštrukčný. Nárazníky sú oproti nárazovým lištám výrazne hrubšie a masívnejšie, nakoľko 
majú aj väčší tlmiaci účinok. Ich použitie je preto vhodnejšie pri aplikáciách, pri ktorých je 
požadovaná dlhšia brzdná dráha pohyblivého zariadenia, ako sú napríklad veľké dvere 
hangárov, ťažké priemyselné pohyblivé stroje a iné. [73] 

 
 
 
 
 

 
Obr. 44) Schéma bezpečnostného nárazníka [77] 

Tab 8)  Výhody a použitie bezpečnostných nárazových hrán a nárazníkov [15], [78] 

Výhody 
Jednoduchá konštrukcia a inštalácia 
Tlmenie nárazov 
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Vysoká odolnosť proti znečisteniu 
Dobrá spoľahlivosť 

Použitie 

Zdvižné plošiny 
Kryty pohyblivých strojných zariadení 
Ochrana pohyblivých ťažkých predmetov 
Dopravníky 
Paletové a baliace systémy 

 
 

  

Obr. 45) Príklady použitia bezpečnostných nárazových hrán [79] 

 
 

Obr. 46) Príklady použitia bezpečnostných nárazníkov [79] 
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4 PREHĽAD FIRIEM VYRÁBAJÚCICH 
BEZPEČNOSTNÉ SENZORY 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté najznámejšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou 
a predajom bezpečnostných senzorov. 

Tab 9)  Prehľad významných firiem vyrábajúcich bezpečnostné senzory 
 

Spoločnosť Typy bezpečnostných senzorov 

Sick AG 
(Nemecko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Blokovacie zariadenia s istením 
Laserové skenery 
Optoelektronické závory a mreže 
Bezpečnostné kamery 
Zariadenia núdzového zastavenia 

Pilz GmbH & Co. KG 
(Nemecko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Laserové skenery 
Bezpečnostné kamery 
Optoelektronické závory a mreže 
Tlakovo citlivé (taktilné) zariadenia  
Radarové senzory 
Zariadenia núdzového zastavenia 

Omron Corporation 
(Japonsko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Laserové skenery 
Optoelektronické závory a mreže 
Tlakovo citlivé nášľapné rohože 
Zariadenia núdzového zastavenia 

ABB Group 
(Švajčiarsko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Optoelektronické závory a mreže 
Tlakovo citlivé (taktilné) zariadenia  
Zariadenia núdzového zastavenia 

Balluff GmbH 
(Nemecko) 

Elektromechanické a bezdotykové snímače a spínače 
Optoelektronické závory a mreže 

Schmersal 
(Nemecko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Optoelektronické závory a mreže 
Tlakovo citlivé (taktilné) zariadenia 
Zariadenia núdzového zastavenia 
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Spoločnosť Typy bezpečnostných senzorov 

Pepperl+Fuchs 
(Nemecko) 

Optoelektronické závesy a mreže 
Nárazové hrany 

Haake Technik GmbH 
(Nemecko) 

Tlakovo citlivé nášľapné rohože 
Tlakovo citlivé nárazníky a nárazové hrany 

Keyence Corporation 
(Japonsko) 

Optoelektronické závory a mreže 
Laserové skenery 

Inxspect S.p.A (Taliansko) Radarové senzory 

Schmachtl 
(Československo/Rakúsko) 

Tlakovo citlivé zariadenia 
Tlačidlá a spínače núdzového zastavenia 
Optoelektronické závory a mreže 
Zariadenia núdzového zastavenia 

Leuze 
(Nemecko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Optoelektronické závory a mreže 
Laserové skenery 

ReeR 
(Taliansko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Optoelektronické závory a mreže 
Laserové skenery 
Meracie bezpečnostné senzory 

.steute Technologies 
(Nemecko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Tlačidlá a spínače núdzového zastavenia 

Rockwell Automation 
(USA) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Optoelektronické závory a mreže 
Laserové skenery 
Bezpečnostné kamery 
Tlakovo citlivé hrany 
Zariadenia núdzového zastavenia 

Euchner 
(Nemecko) 

Elektromechanické bezpečnostní spínače a zámky 
Tlačidlá núdzového zastavení 
Magnetické bezpečnostní spínače a zámky 
Zariadenia núdzového zastavenia 

Pizzato elettrica 
(Taliansko) 

Elektromechanické a bezdotykové spínače 
Tlačidlá a spínače núdzového zastavenia 

Panasonic 
(Japonsko) 

Optoelektronické závory a mreže 
Laserové skenery 
Zariadenia núdzového zastavenia 
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5 ZÁVER 
Zámerom bakalárskej práce bolo vytvoriť prierez stavu vedy a techniky v oblasti 
bezpečnostných senzorov, ktoré sa využívajú v priemyselnej automatizácií. V úvode bolo 
priblížené, čo to vlastne automatizácia je, aké má výhody a čo všetko s ňou musí byť spojené. 
V ďalších kapitolách bol ozrejmený význam a dôležitosť bezpečnosti, ktorá je zákonitou 
a neodmysliteľnou súčasťou priemyselnej automatizácie. Jej hlavnou úlohou je chrániť 
zdravie a život, čím výraznou mierou prispieva nielen k spokojnosti a dôvere operátora pri 
narábaní s nebezpečnými strojnými zariadeniami, ale tiež zvyšuje efektivitu pracovného 
procesu a tým pádom aj priamoúmerne finančnú eleváciu firmy. Kvôli týmto a ďalším 
dôvodom sa bezpečnosť využívaná v automatizácií riadi vytvorenými normami, ktoré musia 
výrobcovia a používatelia strojných zariadení dodržiavať. Vďaka technologickému pokroku 
sa v súčasnosti mnohé firmy venujú výrobe a vývoju senzorov a vo svojom portfóliu 
ponúkajú veľké množstvo bezpečnostných senzorov. Ich hlavným účelom je efektívne 
zabezpečenie pracovného priestoru v okolí strojných zariadení, kde je zvýšené riziko vzniku 
úrazu. V bakalárskej práci boli systémovo rozobrané rôzne druhy bezpečnostných senzorov 
a spínačov, pričom cieľom bolo ozrejmiť základné funkčné charakteristiky jednotlivých 
bezpečnostných zariadení, určiť ich výhody použitia a predostrieť príklady ich implementácie. 

Táto bakalárska práca predstavuje súhrn najviac používaných a moderných spôsobov 
zabezpečenia priemyselnej výroby za pomoci bezpečnostných senzorov a spínačov. Poskytuje 
tým možnosť rýchleho zorientovania sa na trhu bezpečnostných senzorov a prezentuje 
prehľad významných firiem, ktoré sa zaoberajú ich výrobou.  

Na záver je možné skonštatovať, že v súčasnosti automatizácia a jej technické 
vymoženosti výrazne posúvajú schopnosti ľudstva v oblasti priemyslu. Dôkazom toho je aj 
najnovší trend rozvíjajúceho sa priemyslu 4.0, v ktorom bude bezpečnosť plne 
automatizovaných priemyselných zariadení a systémov hrať jednu z hlavných úloh. 
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