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1. Opis

1.1 Konstrukcja i funkcja

X-Guard firmy Axelent to system ogrodzeń bezpieczeństwa przeznaczony do ochrony maszyn. Składa się z części 
standardowych (głównie słupków i paneli siatkowych) w różnych rozmiarach.

Same elementy systemu X-Guard nie stanowią "elementów bezpieczeństwa" w rozumieniu europejskiej dyrektywy 
maszynowej. Wynika to z faktu, że funkcja bezpieczeństwa ogrodzenia może być zagwarantowana jedynie w 
przypadku ogrodzenia jako całości, a nie przez jego poszczególne elementy.

Niemniej jednak elementy systemu X-Guard spełniają obowiązujące normy europejskie i tym samy są odpowiednie do 
stosowania jako osłony stałe i ruchome zgodnie z dyrektywą maszynową.
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1.2 Dane techniczne 

Podrozdział ten zawiera informacje dotyczące podstawowych danych technicznych. Wymiary poszczególnych ele-
mentów zawarte są w broszurze "Charakterystyka techniczna" X-Guard firmy Axelent.

Dane mechaniczne Słupki, classic

Wymiary 50 x 50 x 1,5 mm

Zakres wysokości Od 750 do 2500 mm

Słupki, premium

Wymiary 70 x 70 x 2 mm

Zakres wysokości Od 750 do 2500 mm

Panele siatkowe, classic

Wielkość oczek siatki 50 x 30 mm

Wymiary profili pionowych 30 x 20 x 1,25 mm

Wymiary profili poziomych 25 x 15 x 1 mm

Średnica drutów pionowych 3 mm

Średnica drutów poziomych 2,5 mm

Panele siatkowe, premium

Wielkość oczek siatki 50 x 20 mm

(pozostałe dane jak w przypadku wersji classic)

Materiały* Słupki i panele siatkowe

Słupki, classic HC260LA, 1.0480

Słupki, premium HX340LAD, 1.0933

Profile paneli siatkowych S235JR, 1.0038

Drut paneli siatkowych S235JRG2, 1.0038

Obróbka powierzchni, części stalowe fosforanowane

Lakierowanie, słupki, panele epoksydowa powłoka 

proszkowa  

60 .. 150 µm
Kategoria ochrony przeciwkorozyjnej C2 (tylko do użytku 

wewnętrznego)
(do ochrony przed korozją opcjonalnie dostępne jest katodowe 

lakierowanie zanurzeniowe)

C3 (tylko do użytku 

wewnętrznego)

Szybkozłączki panelowe

Obudowa górna z tworzywa sztucznego POM

Obudowa dolna z tworzywa sztucznego PP

Sworzeń stalowy A8-3185 Fe/Zn-Fe

Płytka stalowa, walcowana bezpośrednio Ymagine D1

Inne elementy z tworzywa sztucznego

Zaślepka górna na słupek PP

Osłona stopki dla słupka PC/ABS

Elementy mocujące do szyny górnej przy drzwiach uchylnych PP

Podpora przesuwna drzwi PP z włóknem szklanym 

20%
Szyby okienne w panelach, standardowe, 2 mm Poliester termoplastyczny

Szyby okienne w panelach, wysokiej klasy, 3 mm Poliwęglan, zielony

*Podane numery stali oparte 
są na europejskich normach 
dotyczących stali, właściwe 
odpowiedniki można znaleźć 
na stronie www.steelnumber.
com
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Warunki otoczenia Zakres temperatur od -20 do +60 °C

Wilgotność względna powietrza, maks. 80 %

Kategoria ochrony przeciwkorozyjnej C21

1do użytku wewnętrznego, tylko w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza i niskim 

zanieczyszczeniu powietrza

Kategoria ochrony przeciwkorozyjnej z katodowym lakierowaniem 

zanurzeniowym

C3²

² do użytku wewnętrznego, w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza i niskim za-

nieczyszczeniu powietrza;użytkowanie zewnętrzne w środowisku miejskim i przemysłowym o 

umiarkowanym zanieczyszczeniu dwutlenkiem siarki
3 aby uzyskać więcej szczegółowych informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z firmą Axelent 

AB, Hillerstorp, Szwecja

Dane dotyczące bezpiec-

zeństwa

Odporność na uderzenia

W przypadku uderzenia od wewnątrz na zewnątrz typowa odporność na uderzenia bez zas-

tosowania elementów mocujących o wysokiej odporności wynosi od 600 do 2000 J w zależności 

od rodzaju panelu (siatka, tworzywo sztuczne, blacha). Badania dla różnych konfiguracji zostały 

przeprowadzone zgodnie z normą ISO 14120:2015. Dostępne są elementy mocujące o wysokiej 

odporności, znacznie zwiększające odporność na uderzenia. Na życzenie udostępniamy raporty z 

badań różnych konfiguracji systemu X-Guard.

Trwałość (pod warunkiem przestrzegania warunków otoczenia)

Słupki i panele min. 20 lat

Drzwi uchylne, cykle otwarcia/zamknięcia4 100,000

Drzwi przesuwne, cykle otwarcia/zamknięcia4 30,000

Szybkozłączki, cykle rozłączania/ponownego montażu 50
4 liczba cykli może ulec zmniejszeniu wskutek zamontowania przełącznika/zamka
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1.3 Obowiązujące dyrektywy i normy

System X-Guard firmy Axelent spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm:

Nr normy Tytuł, pkt

Europa, zasięg międzynarodowy

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
Załącznik I ppkt 1.4.1, 1.4.2 i 1.4.2.1 oraz dla drzwi 
1.4.2.2 (dla drzwi, z wyjątkiem urządzenia blokujące-
go, określonego przez klienta)

EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowa-
nia - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka 3.27, 3.27.1, 
3.27.2 (dla drzwi), 6.3.3.2.1, 6.3.3.2.2, 6.3.3.2.3 (dla 
drzwi, z wyjątkiem urządzenia blokującego, określone-
go przez klienta)

EN ISO 14120:2015 EN ISO 14120:2015 Bezpieczeństwo maszyn – 
Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania 
i budowy osłon stałych i ruchomych

EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpiec-
zeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górny-
mi i dolnymi do stref niebezpiecznych
4.2.4.1 i tabela 4 
Uwaga:Prawidłowa wysokość osłony i odległości 
bezpieczeństwa muszą być określone przez klien-
ta na podstawie oceny ryzyka i przy uwzględnieniu 
obowiązujących norm, takich jak EN ISO 13857

Stany Zjednoczone Ameryki

Kodeks Przepisów Federalnych z 2016 
r.

Rozdział 29, podrozdział XVII, sekcja 1910.212 a

ANSI B11.0 (2015) Bezpieczeństwo maszyn
6.5.1.3, 7.9.2.1, 7.9.2.2, 7.9.2.3

ANSI B11.19 (2010) Parametry sprawnościowe zabezpieczeń
7.1.1 do 7.1.6
Uwaga:Odległości umożliwiające sięganie przez otwo-
ry muszą być określone przez nabywcę na podstawie 
normy ANSI B11.19 załącznik D. Prawidłowa wyso-
kość osłony i odległość od stref zagrożenia musi być 
określona przez nabywcę na podstawie normy ANSI 
B11.19 załącznik D i/lub ISO 13857:2008 sekcja 4.2.2 
z tabelami 1 i 2.

Kanada

Kanadyjskie Przepisy Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy;

Rozdział 13, podpunkt 13.13

CSA Z432-16 Zabezpieczanie maszyn
5.7.2.2, 6.3.3.2, 9.2, 10.2.1 i 10.2.5.

CSA-ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpiec-
zeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górny-
mi i dolnymi do stref niebezpiecznych
4.2.4.1 i tabela 4
Uwaga:Prawidłowa wysokość osłony i odległości 
bezpieczeństwa muszą być określone przez klien-
ta na podstawie oceny ryzyka i przy uwzględnieniu 
obowiązujących norm, takich jak CSA-ISO 13857
W odstępstwie od normy ISO 13857, w Kanadzie 
minimalna wymagana wysokość ogrodzenia bezpiec-
zeństwa lub osłony na obwodzie wynosi 1800 mm 
(patrz CSA Z432-16 sekcja 10.2.5). Zabronione jest 
używanie niższego ogrodzenia bezpieczeństwa lub 
osłony na obwodzie, chyba że zostaną zastosowane 
inne dodatkowe środki bezpieczeństwa.
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2. Bezpieczeństwo

2.1 Użycie ogrodzenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem

Ogrodzenie bezpieczeństwa firmy Axelent z siatką 
drucianą lub pełnymi panelami (blacha metalowa, 
poliester termoplastyczny, poliwęglan) przeznaczone 
jest do stosowania jako osłona obwodowa lub 
odległościowa w szerokim zakresie zastosowań 
maszynowych. Jego głównym celem jest 
uniemożliwienie wchodzenia lub sięgania kończynami 
górnymi i dolnymi do strefy zagrożenia. Ogrodzenie 
bezpieczeństwa ma również na celu utrudnienie 
wchodzenia po barierze fizycznej do strefy zagrożenia.

W zakresie swoich właściwości fizycznych i ograniczeń 
określonych w punkcie 1.2 Dane techniczne ogrodzenie 
bezpieczeństwa firmy Axelent jest odpowiednie do 
zatrzymania zagrożeń w strefie zagrożenia. Dotyczy to w 
szczególności zagrożeń mechanicznych, występujących 
w wyniku uderzenia części maszyn o ogrodzenie lub 
zagrożeń stwarzanych przez wyrzucane przedmioty 
uderzające w ogrodzenie bezpieczeństwa.
Ogrodzenie bezpieczeństwa firmy Axelent może być 
również stosowane jako zabezpieczenie przed upadkiem 
z wysokości, np. z kładki lub pomostu bądź do wykopu 
lub zagłębienia w podłodze. Jeżeli jednak jest ono 
używane w takich zastosowaniach jak np. barierki 
ochronne, to do ogrodzenia muszą być przymocowane 
opcjonalne poręcze, jeśli wysokość ogrodzenia od 
podłogi lub płaszczyzny odniesienia jest mniejsza niż 
1800 mm. 

Wszelkie inne zastosowania ogrodzenia niż 
wyżej wymienione uznaje się za niezgodne z jego 
przeznaczeniem, a tym samym są one niedozwolone.

2.1.1 Ograniczenia związane z użytkowaniem 
ogrodzenia zgodnie z jego przeznaczeniem

Ogrodzenia siatkowe nie są odpowiednie do 
zastosowań, w których
• muszą być powstrzymywane iskry spawalnicze, pył 

lub małe cząstki
• muszą być powstrzymywane przedmioty wyrzucane 

z bardzo dużą prędkością (> 25 m/s) (odporność na 
uderzenia patrz 1.2 Dane techniczne)

• musi być powstrzymywany aerozol lub strumień 
niebezpiecznych cieczy

W takich przypadkach należy stosować panele z blachy 
lub poliwęglanu/PETG lub panele z innego materiału o 
dostatecznej odporności na naprężenia mechaniczne.

Ogrodzenia siatkowe firmy Axelent nie powstrzymują 
niebezpiecznych spalin, oparów, mgieł i aerozoli. Aby 

poradzić sobie z takimi zagrożeniami z reguły stosuje się 
obudowy hermetyczne i systemy wyciągowe.
Ogrodzenia siatkowe firmy Axelent nie powstrzymują 
bezpośredniego, niebezpiecznego promieniowania, 
takiego jak błysk podczas spawania, promienie laserowe 
przekraczające klasę 1, światło ultrafioletowe, systemy 
rentgenowskie itp. W przypadku takich zastosowań 
przed użyciem paneli z blachy lub poliwęglanu należy 
dokładnie zbadać charakter zagrożenia (jego rodzaj i 
intensywność) w celu ustalenia, czy panele są w stanie 
powstrzymać dane zagrożenie. W razie wątpliwości 
należy skontaktować się z firmą Axelent w celu 
uzyskania odpowiednich informacji.

Ogrodzenie bezpieczeństwa firmy Axelent nie może 
być stosowane jako osłona lub poręcz na schodach 
niezależnie od wysokości.

Zabrania się dokonywania zmian w ogrodzeniu lub jego 
częściach, ponieważ może to pogorszyć właściwości 
związane z bezpieczeństwem.
Należy przestrzegać zasad instalacji, obsługi i 
konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, jak 
również do osobnych instrukcji montażu dostarczonych 
wraz z każdą przesyłką.

Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo należy 
stosować wyłącznie oryginalne części zamienne lub 
części zgodne ze specyfikacją oryginalnych części.

Elementy mocujące osłony (np. śruby, wkręty) mogą być 
wymieniane tylko na elementy mocujące takie same lub 
równoważnego rodzaju, np. elementy  
mocujące wymagające użycia narzędzia.
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2.2 Kwalifikacje personelu

Zadanie Wymagania wstępne, kwalifikacje

Obsługa drzwi Instruktaż przeprowadzony przez firmę obsługującą 
daną maszynę lub system

Instalacja, konserwacja, wykrywanie i 
usuwanie usterek

Mechanik przemysłowy lub monter maszyn

Elektryczne elementy lub instalacje za-
montowane w ogrodzeniu lub drzwiach

Wyłącznie wykwalifikowani elektrycy

2.3 Zagrożenia

Samo ogrodzenie bezpieczeństwa Axelent X-Guard nie stwarza zagrożenia. Jeśli jednak ogrodzenie nie jest prawidłowo 
zainstalowane i konserwowane
 • może się przewrócić i uderzyć osoby
 • może nie być dostatecznie odporne na uderzenie
 • może zostać ominięte przez personel próbujący wejść do strefy zagrożenia
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3. Transport i instalacja 

3.1 Transport wózkami jezdniowymi

Ogrodzenie bezpieczeństwa Axelent może być transportowane wyłącznie przez 
odpowiednio wykwalifikowany personel (patrz 2.2 Kwalifikacje personelu).

  

 

Firma Axelent pakuje zestawy ogrodzeniowe na drewnianych ramach, które można podnosić i transportować za 
pomocą wózków jezdniowych. Drewniana rama jest dostosowana do wielkości i ilości dostarczanego materiału.
Materiał jest zabezpieczony na drewnianej ramie przy użyciu folii stretch.

Punkty wsuwania wideł są wyraźnie oznaczone. Całkowita masa przesyłki podana jest w liście przewozowym. Należy 
używać wózka jezdniowego o wystarczającym udźwigu.

Małe części pakowane są w pudełka, które mogą być przenoszone ręcznie.

3.2 Transport przy użyciu dźwigu

Drewniane ramy używane podczas transportu nie są odpowiednie do transportu przy użyciu dźwigu. Nie należy 
przymocowywać lin, łańcuchów lub pasów do ramy w celu podniesienia ładunku. Następstwem tego byłoby 
zniszczenie ramy i upadek ładunku na podłogę. Może to doprowadzić do niebezpieczeństwa i spowodować szkody. 
Jeśli wózek jezdny nie jest dostępny do transportu, można użyć wideł przymocowanych do dźwigu, takich jak 
przedstawiono na ilustracji

Widły dźwigowe, przykładowa ilustracja
Widły dźwigowe muszą być regulowane, jak również szerokie i 
wystarczająco duże, aby można było bezpiecznie przenosić drewnianą 
ramę. Punkty wsuwania wideł są wyraźnie oznaczone. Całkowita masa 
przesyłki podana jest w liście przewozowym. 
Wszystkie części używane do podnoszenia muszą mieć wystarczający 
udźwig.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo upadku ciężkich części podczas montażu, konserwacji 
lub naprawy. Może to skutkować poważnymi stłuczeniami lub złamaniem 
kończyn. 
Nosić obuwie ochronne i chronić ręce, używając rękawic.
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3.3 Montaż i instalacja

Ogrodzenie bezpieczeństwa 
Axelent może zostać zmontowane 
i zainstalowane wyłącznie przez 
odpowiednio wykwalifikowany 
personel (patrz 2.2 Kwalifikacje 
personelu).

Niniejsza instrukcja nie zawiera specjalnych instrukcji 
montażu. System X-Guard firmy Axelent zawiera 
wiele komponentów i opcji, które są dostarczane z 
oddzielnymi instrukcjami montażu. Poszczególne 
instrukcje montażu można znaleźć na stronie www.
axelent.com/downloads/mounting-instructions. 
Instrukcje te nie zawierają tekstu lub są dostarczane 
w formacie wielojęzycznym.

Słupki X-Guard muszą być przykręcone lub w 
inny sposób zakotwione do sztywnej posadzki lub 
podstawy.Zazwyczaj każdy słupek jest przykręcany 
do betonowej posadzki przy użyciu dwóch śrub 
M10 x 80. Jakość betonu powinna odpowiadać 
co najmniej klasie C25/30 wg EN 206-1. Grubość 
powinna wynosić co najmniej 120 mm.

Jeżeli osłona X-Guard jest montowana na kładce 
lub podeście, to projektant kładki lub podestu musi 
zapewnić odpowiednią wytrzymałość materiału 
podstawowego i wybrać odpowiedni materiał 
mocujący. Nie zalecamy przyspawania słupków 
do podłoża, ponieważ utrudnia to ich wymianę i 
naprawę.

3.4 Odległość bezpieczeństwa

Odległości bezpieczeństwa w przypadku osłon 
stałych i ruchomych zależą od ich wysokości i 
wymiarów otworów umożliwiających dostęp przez 
osłonę do obszaru zagrożenia (szczeliny, luki, oczka).

Minimalne odległości bezpieczeństwa od zewnętrznej 
strony osłony do najbliższego mechanicznego 
źródła zagrożenia dla paneli siatkowych Axelent 
przedstawiają się następująco:

panel siatkowy 50 x 30: 200 mm

panel siatkowy 50 x 20: 120 mm

W przypadku innych zagrożeń, w szczególności 
związanych z promieniowaniem, ciepłem i prądem 
elektrycznym (wysokie napięcie), minimalne odległości 
bezpieczeństwa mogą być znacznie większe.

Obowiązkiem producenta maszyny lub systemu 
stosującego osłonę X-Guard jest określenie właściwej 
odległości bezpieczeństwa i stosunku odległości do 
wysokości oraz zapewnienie instalacji w odpowiedniej 
bezpiecznej odległości.

W przypadku zagrożeń mechanicznych obowiązuje 
norma EN ISO 13857.

W odniesieniu do zastosowań wysokonapięciowych 
obowiązującą normą jest EN 50191.

W przypadku innych zastosowań oraz krajów 
nieakceptujących norm międzynarodowych należy 
ustalić obowiązujące normy bezpieczeństwa 
(odnośnie niektórych obowiązujących norm patrz 1.3 
Obowiązujące dyrektywy i normy)

3.5 Wyrównanie potencjałów, uziemienie

Ogrodzenie bezpieczeństwa zazwyczaj musi 
być włączone do obwodu wyrównywania 
potencjałów ogrodzonej maszyny lub systemu 
w celu uzyskania połączenia ochronnego. 
Jednakże decyzja dotycząca środków, jakie należy 
zastosować, musi zostać podjęta przez odpowiednio 
wykwalifikowanego inżyniera elektryka na podstawie 
dokładnego rozważenia warunków panujących 
na miejscu oraz planowanej eksploatacji i funkcji 
maszyny.

W punkcie 5.13 normy EN ISO 14120:2015 
określono następujące wymagania:
„Jeśli osłony są wykonane z materiału przewodzącego 
prąd i są stosowane w maszynach zasilanych energią 
elektryczną, to mogą być one rozważane jako 
„zewnętrzne części przewodzące maszyny” zgodnie z 
IEC 60204-1:2005, Rozdział 8.”

„Część przewodząca obca” zgodnie z normą EN(IEC) 
60204-1:2018 pkt 3.1.28 (IEC60050-195:1998, 195-
06-11) zdefiniowana jest następująco:
„część przewodząca nie będąca częścią instalacji 
elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym 
potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi”.
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W ogrodzeniu bezpieczeństwa może występować 
napięcie ze źródeł innych niż maszyna lub system 
zabezpieczany przez ogrodzenie bezpieczeństwa. 
Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy 
uszkodzone przewody urządzeń elektrycznych 
dotkną elementu ogrodzenia lub zostaną zaciśnięte 
w drzwiach. Prądy mogą być również indukowane 
w ogrodzeniu przez silne pola magnetyczne. 
Uderzenie pioruna w pobliżu budynku może 
spowodować wystąpienie napięcia w ogrodzeniu. 
Jeżeli osoba dotknie jednocześnie takiego ogrodzenia 
i części maszyny lub systemu, to może wystąpić 
niebezpieczny przepływ prądu (porażenie prądem 

Połączenie wyrównawcze określone przez normę EN (IEC) 60204-1

elektrycznym).

W związku z tym norma EN (IEC) 60204-1:2018 
rysunek 4 zawiera następujące informacje dotyczące 
ogrodzenia umieszczonego w odległości 2,5 m 
lub mniejszej od maszyny napędzanej energią 
elektryczną: „Części przewodzące obce, jeśli są 
uziemione niezależnie od zasilania maszyny i mogą 
znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj 
pod potencjałem ziemi [muszą być włączone do 
połączenia ochronnego].”
Należy uwzględnić niżej przedstawiony rysunek z 
normy EN (IEC) 60204-1:2018

Połączenie wyrównawcze określone przez normę EN (IEC) 60204-1

Ogrodzenie 
bezpieczeństwa

Układ połączenia ochronnego

(1)
(2)
(3)

(4)
(5) 

Połączenie przewodu(ów) ochronnego(ych) z zaciskiem PE
Połączenie części przewodzących dostępnych
Przewód ochronny połączony z płytą montażową wyposażenia elektrycznego używaną jako 
przewód ochronny
Połączenie przewodzących części konstrukcyjnych wyposażenia elektrycznego
Przewodzące części konstrukcyjne maszyny

Metalowe kanały kablowe o konstrukcji elastycznej lub sztywnej
Metalowe ekrany lub opancerzenia kablowe
Rury metalowe zawierające substancje łatwopalne
Części przewodzące obce, jeśli są uziemione niezależnie od zasilania maszyny i mogą znaleźć 
się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi (patrz 17.2 d)), np.:
• rury metalowe,
• ogrodzenia,
• drabiny,
• poręcze.
Metalowe rury elektroinstalacyjne o konstrukcji elastycznej lub sztywnej
Połączenia przewodów ochronnych z linami nośnymi; korytka i drabinki kablowe

Połączenie wyrównawcze robocze

Transformator potrzeb własnych 
Płyta montażowa wyposażenia elektrycznego

Części podłączone do układu połączenia ochronnego, które nie mogą być używane jako przewody ochronne:

Przyłącza do układu połączenia ochronnego ze względów funkcjonalnych:

Legenda do użytych oznaczeń:

(6)
(7)
(8)
(9)

(10) 
(11)

(12)

T1
U1
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3.5.1 Zalecenia dotyczące połączenia wyrównawczego, wyposażenie oferowane przez firmę Axelent

Firma Axelent zaleca wywiercenie otworów w każdym słupku, a następnie podłączenie słupka do ogólnego 
wyrównawczego przewodu ochronnego, używając przewodów miedzianych. (Ogólny wyrównawczy przewód 
ochronny jest zapewniany przez klienta, nie jest dostarczany przez firmę Axelent.Przewód ten może być bez izolacji, 
co ułatwia wykonanie podłączenia).Ogólny wyrównawczy przewód ochronny może być ułożony w korytku kablowym 
wzdłuż ogrodzenia (np. korytku kablowym firmy Axelent).

Panele uważa się za izolowane (firma Axelent przeprowadziła w tym zakresie wewnętrzne badanie), jakkolwiek można 
je również podłączyć do ogólnego wyrównawczego przewodu ochronnego w taki sam sposób jak słupki.

Niedopuszczalne jest stosowanie samych elementów ogrodzenia bezpieczeństwa jako wyrównawczego przewodu 
ochronnego, poprzez łączenie ich ze sobą. Wynika to wymogu zawartego w normie EN (IEC) 60204-1:2018, 
pkt 8.2.3: „Jeżeli pewna część jest usuwana z jakiegoś powodu (np. rutynowa konserwacja), to nie powinna być 
przerwana ciągłość pozostałych części układu połączenia ochronnego.”

Urządzenia elektryczne i środowisko w warunkach ATEX/EX wymaga specjalistycznej 
wiedzy i dodatkowych badań.

Przykład połączenia wyrównawczego w ogrodzeniu X-Guard firmy Axelent 

Firma Axelent oferuje następujące akcesoria do połączeń wyrównawczych
• Zestawy przewodów ochronnych do połączenia do słupków i paneli. Zawierają one zestaw zielono-żółtych 

przewodów ze złączkami i wkrętami.
• Specjalne wiertło stopniowe, umożliwiające wykonanie otworów montażowych i zapewniające odpowiednią 

powierzchnię przewodzącą, zarówno w słupkach jak i panelach.
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Nr artykułu Opis

T01-32 Wiertło stopniowe do połączeń wyrównawczych Ø 
15/5,45 mm

T01-33 Zestaw przewodów ochronnych 6 mm2 GNYE 
dł. = 220 mm (10 szt.)*

T01-34 Zestaw przewodów ochronnych 16 mm2 GNYE  
dł. = 220 mm (10 szt.)*

X68 Złączka do wyrównawczego przewodu ochronnego  
(z oferty korytek kablowych Axelent)

*przekrój przewodu zależy od okablowania wejściowego stosowanego w  
maszynie (patrz EN (IEC) 60204-1 pkt 12).

W celu zapewnienia właściwego połączenia ochronnego, kontrola końcowa musi zostać 
wykonana na miejscu przez upoważniony personel zgodnie z wymogami zawartymi w 
rozdziale 18 normy EN (IEC) 60204-1.
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4. Eksploatacja

4.1 Otwieranie i zamykanie drzwi

Drzwi należy otwierać i zamykać przy użyciu 
dostarczonych klamek. Mogą one stanowić 
część wyposażenia dodatkowego dostarczanego 
przez firmę Axelent lub być częścią wyłącznika 
bezpieczeństwa, zamka lub innego elementu 
sterującego dodanego do produktu firmy Axelent.

Nie należy trzaskać drzwiami, ponieważ może to 
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzić
 -  części zamków i przełączników
 -  części prowadnicy i mechanizmów blokujących 
drzwi

 -  same drzwi

4.2  Obejście ogrodzenia lub wchodzenie 
po ogrodzeniu

Zabrania się obchodzenia ogrodzenia 
lub wchodzenia po ogrodzeniu podczas 
którejkolwiek z faz pracy zabezpieczanej maszyny 
lub systemu. Może to spowodować zagrożenie 
dla osoby podejmującej takie działanie oraz innych 
osób, ponieważ obszar zagrożenia staje się wtedy 
dostępny.
Upadek z ogrodzenia może spowodować poważne, 
a nawet śmiertelne obrażenia.

4.3 Usunięcie ogrodzenia bezpieczeństwa

Ogrodzenie bezpieczeństwa ma na celu 
uniemożliwienie dostępu osobom do stref 
niebezpiecznych i dlatego nie może być ono 
usuwane lub omijane podczas jakiejkolwiek 
fazy pracy maszyny lub systemu przez nie 
zabezpieczanego.

Jeżeli usunięcie ogrodzenia lub poszczególnych 
jego części będzie konieczne, należy przestrzegać 
niżej podanych ogólnych zasad bezpieczeństwa. 
Szczegółowe informacje dotyczące przepisów i 
norm znajdują się w załączniku do niniejszej instrukcji 
obsługi.

4.3 1  Role związane ogrodzeniami bezpieczeństwa

Axelent jest producentem elementów, które tworzą 
ogrodzenie bezpieczeństwa wokół maszyny. Nie 
projektujemy jednak ani samej maszyny lub instalacji, 
ani ich koncepcji bezpieczeństwa. Praktycznie 
we wszystkich przypadkach firma Axelent nie jest 
odpowiedzialna np. za określenie prawidłowej 
wysokości, położenia i bezpiecznej odległości 
ogrodzenia od maszyny. W związku z tym firma 
Axelent nie może przedstawić uniwersalnych 
wytycznych dotyczących usuwania paneli siatkowych 
z ogrodzeń bezpieczeństwa, ponieważ jest to 
obowiązkiem projektanta maszyny i/lub firmy 
użytkującej maszynę lub instalację.

Projektant maszyny w trakcie procesu projektowania 
ma obowiązek określenia wszystkich powyższych 
szczegółów dotyczących ogrodzeń bezpieczeństwa. 
To samo odnosi się do bezpiecznego wyłączania 
maszyny lub instalacji. Zgodnie z prawem i normami 
europejskimi, osłony stałe, takie jak ogrodzenia 
bezpieczeństwa, nie mogą być usuwane lub omijane 
podczas żadnej z faz pracy maszyny (normalne 
praca w dowolnym trybie pracy, ustawianie, 
usuwanie częstych błędów/usterek, procedury 
konserwacyjne wymagające zasilania maszyny itp.). 
Projektant maszyny zobowiązany jest zatem do oceny 
ryzyka, jakie może powstać w momencie wejścia 
osoby na teren zabezpieczany przez ogrodzenie 
bezpieczeństwa. Musi on również opracować 
odpowiednie procedury wyłączania maszyny lub 
instalacji (tzw. LOTO).

Firma użytkująca maszynę lub instalację jest 
zobowiązana do dostosowania procedury LOTO dla 
maszyn lub instalacji w oparciu o lokalne potrzeby 
w ramach analizy zagrożeń związanych z miejscem 
pracy. Ponadto firma użytkująca maszynę lub 
instalację ma obowiązek egzekwowania procedury 
LOTO, a także zobowiązana jest do udzielenia 
upoważnień i instruktażu swoim pracownikom.
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4.3 2  Wzór instruktażu dla operatorów   

Poniższy wzór stanowi propozycję/
zalecenie, które wymaga 
sprawdzenia, modyfikacji, skrócenia 
lub rozszerzenia przez producenta 
maszyny i/lub firmę użytkującą 
maszynę/instalację w oparciu o ocenę 
ryzyka lub analizę zagrożeń.

Demontaż paneli siatkowych w ogrodzeniu:

• Przed usunięciem jakichkolwiek elementów 
ogrodzenia należy zatrzymać wszystkie maszyny 
znajdujące się za ogrodzeniem i odłączyć je 
od wszystkich źródeł zasilania (elektrycznych, 
pneumatycznych i innych).

• Przy użyciu kłódek zablokować wszystkie urządzenia 
rozłączające (na przykład wyłączniki główne, kurki 
odcinające zasilanie sprężonym powietrzem oraz 
w razie potrzeby pozostałe wyłączniki i zawory 
innych źródeł energii). Producent maszyny lub firma 
użytkująca maszynę może dodatkowo określić inne 
specyficzne wymagania, takie jak rozładowanie 
ciśnienia w zbiornikach ciśnieniowych, zablokowanie 
osi poddanych działaniu siły ciężkości, rozproszenie 
innej pozostałej lub zmagazynowanej energii, usunięcie 
szkodliwych substancji itp.

• Elementy ogrodzenia mogą być usunięte wyłącznie 
przez pracowników, którzy zostali do tego wyraźnie 
upoważnieni przez pracodawcę/firmę użytkującą 
maszynę/instalację.

• Klucz do rozłączania paneli należy przechowywać 
w bezpiecznym miejscu. Nie powinien być on 
zostawiony w miejscu pracy w pobliżu maszyny, gdzie 
byłby dostępny dla każdego operatora.

• Przed ponownym uruchomieniem maszyny/
instalacji wszystkie elementy ogrodzenia muszą 
zostać ponownie zamontowane, a całe ogrodzenie 
i inne urządzenia zabezpieczające muszą zostać 
skontrolowane przez przeszkolonego specjalistę ds. 
bezpieczeństwa.

4.3 3 Dostępność klucza do rozłączania paneli

Klucz ten umożliwia demontaż paneli siatkowych 
z ogrodzenia X-Guard od wewnętrznej strony 
zabezpieczanego obszaru. Jest to specjalne narzędzie 
przeznaczone dla osób upoważnionych przez firmę 
użytkującą maszynę lub instalację zabezpieczaną przez 
ogrodzenie.
Udzielając upoważnienia personelowi firma użytkująca 
maszynę jest zobowiązana co najmniej
•  stworzyć bezpieczny system pracy  
•  określić na piśmie zasady systemu pracy
•  prowadzić dokumentację udzielania upoważnień 

poszczególnym osobom
•  regularnie instruować i szkolić upoważnione osoby
•  prowadzić dokumentację instruktaży i szkoleń, 

odnotowując datę instruktażu lub szkolenia oraz 
imiona i nazwiska szkolonych osób

• nadzorować dostęp do klucza umożliwiającego 
rozłączanie paneli

1. Bezpieczny system pracy to formalna procedura, która 
wynika z systematycznego badania określonego zadania 
w celu identyfikacji wszystkich zagrożeń. Określa ona 
bezpieczne metody zapewniające eliminację zagrożeń lub 
minimalizację ryzyka. Bezpieczny system pracy jest istotny, 
gdy nie można fizycznie wyeliminować zagrożeń i niektóre 
elementy ryzyka pozostają. (zaczerpnięto z brytyjskiego 
podręcznika Occupational Safety & Health Council „Safe 
Systems of Work”, styczeń 2004)

4.3 4  Używanie klucza do usuwania paneli

Poniższa ilustracja przedstawia sposób użycia klucza.



1616

5. Czyszczenie, konserwacja, naprawa
5.1 Bezpieczeństwo podczas czyszczenia, konserwacji i naprawy

Należy przestrzegać niżej podanych ostrzeżeń i wszystkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa 
zawartych w instrukcjach obsługi wydanych przez producentów maszyn i urządzeń.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie spowodowane 
nieoczekiwanym ruchem znajdujących 
się w pobliżu części maszyn. Zagrożenie 
zderzeniem i przejechaniem przez 
pojazdy.
Może to skutkować poważnymi, a nawet 
śmiertelnymi obrażeniami. Prace przy ogrodzeniu 
wolno wykonywać tylko wtedy, gdy sąsiadujące 
maszyny, systemy i części ruchome są bezpiecznie 
wyłączone. Należy upewnić się, że w pobliżu miejsca 
pracy nie występuje ruch jakiegokolwiek typu 
pojazdów mechanicznych.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo upadku 
ciężkich części podczas 
montażu, konserwacji lub 
naprawy.
Może to skutkować poważnymi 
stłuczeniami lub złamaniem 
kończyn.
Nosić obuwie ochronne.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie spowodowane 
opiłkami metalu lub 
wiórami.
Może to skutkować skaleczeniami 
i poważnym uszkodzeniem oczu.
Nosić okulary ochronne i rękawice.

5.2 Harmonogram konserwacji

Częstotli-
wość

Czynność Szczegółowy opis Osoba wykonująca

Co kwartał Smarowanie Wszystkie zawiasy drzwiowe i prowadnice drzwi przesuwnych 
smarować smarem przewidzianym do tego celu

Monter maszyn, mechanik 
przemysłowy

Co roku Kontrola wzrokowa Sprawdzić powłokę proszkową pod względem występowania 
zarysowań, uszkodzeń oraz oznak korozji. Uszkodzony lakier/
powłokę naprawić używając odpowiedniego lakieru. Przed 
ponownym lakierowaniem usunąć rdzę i nałożyć podkład. 
Sprawdzić, czy wszystkie śruby mocujące słupki do podłoża 
są dobrze dokręcone, zwłaszcza jeśli ogrodzenie jest narażone 
na wibracje. Sprawdzić wzrokowo wszystkie części z tworzywa 
sztucznego pod względem występowania takich oznak 
degradacji jak odbarwienie, kruchość, pęknięcia. Uszkodzone 
elementy z tworzywa sztucznego należy niezwłocznie wymienić, 
zwłaszcza elementy szybkozłączne, ponieważ w przeciwnym 
razie może dojść do obniżenia wytrzymałości na uderzenia

Monter maszyn, mechanik 
przemysłowy

Co roku Czyszczenie Wodą i zwykłym detergentem używanym w gospodarstwach 
domowych, nie używać agresywnych cieczy, rozpuszczalników 
lub detergentów zawierających rozpuszczalniki

Użytkownik, personel 
sprzątający

Co roku i 
po każdym 
uderzeniu

Kontrola pod 
względem uszkodzeń 
i odkształceń

Sprawdzić wszystkie części metalowe, czy nie posiadają 
śladów uderzeń lub deformacji. Wymienić panele siatkowe 
z pękniętymi drutami lub przesunięciem przekraczającym 5 
cm względem normalnej pozycji. Należy również wymienić 
wszelkie uszkodzone szyby z blachy, tworzywa sztucznego lub 
poliwęglanu.

Monter maszyn, mechanik 
przemysłowy

Co 4 lata Kontrola szyb z 
tworzywa sztucznego

Szyby z tworzywa sztucznego należy wymienić, jeśli mają one 
zatrzymywać wyrzucane przedmioty.

Co 4 lata Kontrola połączenia 
wyrównawczego

Jeśli ogrodzenie bezpieczeństwa jest podłączone do 
wyrównawczego przewodu ochronnego maszyny lub instalacji, 
którą zabezpiecza, należy przeprowadzić kontrolę połączenia 
ochronnego zgodnie z lokalnymi przepisami, np. w Niemczech 
co 4 lata zgodnie z przepisami „DGUV-Vorschrift 4”.

Wykwalifikowany elektryk
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5.3 Wymiana szybkozłączki

Ponieważ szybkozłączki i dolne elementy mocujące utrzymują panele siatkowe ogrodzenia we właściwym miejscu, 
odgrywają one ważną rolę w zachowaniu wytrzymałości ogrodzenia na uderzenia.

Aby wymienić szybkozłączkę lub dolny element mocujący potrzebny jest:
 - średniego rozmiaru wkrętak płaski (szer. 5 mm)
 - zamienna szybkozłączka lub dolny element mocujący 

Wymiany dokonać w następujący sposób:

1. Włożyć płaski wkrętak w wycięcie w przedniej części elementu mocującego (1). 

2. Podnieść element mocujący, podważając go wkrętakiem. 

3. Popchnąć element mocujący do góry, aż odłączy się od otworu w słupku (2). 

4. Sprawdzić otwór w słupku. Czy widoczne są oznaki korozji? 
Jeśli tak, to najlepiej jest wymienić również słupek. 

5. Oczyścić otwór z wszelkich opiłków lub brudu, aby zapewnić prawidłowe  
dopasowanie nowego elementu mocującego. 

6. Włożyć nowy element mocujący do otworu na słupku (1).  
Otwarty koniec elementu mocującego musi być skierowany do wnętrza ogrodzenia. 

7. Element mocujący mocno docisnąć, aż usłyszenia kliknięcia (2).

Nie używać młotka do wbijania nowego elementu mocującego. Może to spowodować 
uszkodzenie części z tworzywa sztucznego. 
Zamiast tego element mocujący należy docisnąć ręcznie.

5.4 Kontrola przed ponownym uruchomieniem ogrodzonej maszyny/instalacji

Przed ponownym uruchomieniem maszyny lub instalacji zabezpieczanej przez ogrodzenie bezpieczeństwa należy 
sprawdzić:
 - kompletność ogrodzenia bezpieczeństwa zgodnie z rysunkami i wykazami części producenta maszyny lub 
instalacji (nie są dostarczane przez firmę Axelent)

 - prawidłowe działanie wszystkich drzwi, przełączników i funkcji sterowania zgodnie z listą kontrolną producenta 
maszyny lub instalacji

Zdejmowanie elementu 
mocującego

Montaż nowego 
elementu mocującego
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6. Demontaż i utylizacja 
6.1 Demontaż

Przed demontażem ogrodzenia bezpieczeństwa należy całkowicie wyłączyć maszynę lub instalację zabezpieczaną 
przez ogrodzenie. Wszystkie źródła energii muszą być odłączone i energia resztkowa musi zostać rozproszona. 
Należy również przestrzegać niżej podanych ostrzeżeń.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo upadku ciężkich części 
podczas montażu, konserwacji lub naprawy.
Może to skutkować poważnymi stłuczeniami lub 
złamaniem kończyn.Nosić obuwie ochronne.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie spowodowane opiłkami metalu lub wiórami.
Może to skutkować skaleczeniami i poważnym 
uszkodzeniem oczu.
Nosić okulary ochronne i rękawice.

6.2 Utylizacja

Części z tworzyw sztucznych oddzielić od części stalowych i zutylizować je oddzielnie. Materiały przekazać do 
profesjonalnego recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Załącznik
I. Cytaty i odniesienia do podstawowych zasad 
dotyczących usuwania osłon zawartych w dyrektywie 
maszynowej oraz obowiązujących normach 
europejskich

Niżej podane punkty dyrektywy maszynowej i norm 
europejskich określają, czy, kiedy i w jakich warunkach 
można zdjąć panele siatkowe z ogrodzenia bezpieczeństwa. 
Zastrzegamy, iż zestawienie to może być niekompletne.W 
zależności od zastosowania i kraju użytkowania, przepisy 
krajowe lub lokalne mogą zawierać dodatkowe wymagania.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE:
• Załącznik I w ppkt 1.3.8.1 i 1.3.8.2 zawierają wymóg, 

aby części ruchome stwarzające zagrożenie na ile jest 
to możliwe nie były dostępne podczas eksploatacji. W 
związku z tym osłony wolno zdejmować tylko wtedy, gdy 
maszyna nie pracuje.

• Załącznik I w ppkt 1.4.1 zawiera wymóg, aby osłony 
nie były łatwe do ominięcia lub wyłączenia z działania. 
Dlatego też na ile jest to możliwe narzędzia wymagane do 
demontażu osłon nie powinny być dostępne dla wszystkich 
pracowników.

• Punkt 1.4.2 załącznika I odnosi się do demontażu osłon.
Musi on być możliwy tylko przy użyciu narzędzi. Klucz 
do rozłączania paneli X-key firmy Axelent jest specjalnym 
narzędziem, które nie jest łatwe do skopiowania i dlatego 
jego wykorzystanie może być ograniczone tylko do wąskiej 
grupy użytkowników. 

• Punkt 1.6.3 załącznika I zawiera wymóg, aby przed 
pracami konserwacyjnymi maszyny były odłączone od 
wszystkich źródeł energii.

EN ISO 14120:2015 „Bezpieczeństwo maszyn – Osłony 
– Ogólne wymagania dotyczące projektowania i 
budowy osłon stałych i ruchomych”:

• 5.3.9 Demontaż osłon stałych 
Demontowalne stałe części osłon powinny być 
odejmowalne tylko z użyciem narzędzia.

• 3.7 Narzędzie 
środek, taki jak klucz nasadowy lub klucz płaski, 
przeznaczony do operowania  elementem złącznym.

• 3.8 Użycie narzędzia 
działanie osoby w znanych i wcześniej ustalonych 
okolicznościach, będące częścią procedury pracy 
zapewniającej bezpieczeństwo.

• 6.4.4.1 Dostęp jest wymagany w celu nastawienia 
maszyny, korekty procesu lub konserwacji 
Zaleca się stosowanie następujących rodzajów osłon:

b) osłony stałe tylko wtedy, gdy dająca się przewidzieć 
częstość dostępu jest mała (np. rzadziej niż raz na tydzień); 
ponowne założenie osłony jest łatwe, a usunięcie i ponowne 
założenie osłony może być wykonane w systemie pracy z 
zachowaniem bezpieczeństwa2.

• 8.5 Demontaż osłon 
Powinny być dostarczone informacje o działaniach, jakie 
należy podjąć, zanim osłony mogą być demontowane, 
np. odłączenie zasilania maszyny energią, rozproszenie 
zakumulowanej energii oraz procedury demontażu osłon.

 
Informacje powyższe powinny także zawierać wymagania 
dotyczące procedury demontażu osłon, łącznie z: 
 - poprawnym użyciem narzędzia (patrz 3.7 i 3.8) oraz
 - procedurą pracy zapewniającej bezpieczeństwo1.

• 8.6 Przeglądy i konserwacja

Należy podać szczegóły przeglądów wymaganych do 
rozpoznawania uszkodzeń i wymaganych konserwacji. 
Stosownie do rozwiązania, należy udostępnić informacje 
dotyczące:
 - utraty lub zniszczenia jakiejkolwiek części osłony, zwłaszcza 

jeśli powoduje to ograniczenie skuteczności funkcji 
 - bezpieczeństwa, np. zmniejszenie odporności na uderzenie 

z powodu zadrapań na szkle;
 - naprawy części odkształconych lub uszkodzonych albo 

ich wymiany, jeśli uszkodzenie ma ujemny wpływ na 
bezpieczeństwo;

 - wymiany części zużytych;
 - prawidłowego działania blokad;
 - osłabienia połączeń lub zamocowań;
 - osłabienia w wyniku korozji, zmian temperatury, wzrostu 

kruchości lub oddziaływania chemikaliów;
 - zadowalającego działania i, jeżeli jest to konieczne, 

smarowania części ruchomych;
 - korekty odległości bezpieczeństwa i rozmiarów otworów;
 - pogorszenia właściwości akustycznych, jeśli ma to 

zastosowanie.

Informacje dotyczące użytkowania powinny zawierać 
ostrzeżenie, że zaleca się, aby elementy mocujące osłony (np. 
śruby, wkręty) były wymieniane na elementy mocujące takie 
same lub równoważnego rodzaju, np. elementy mocujące 
wymagające użycia narzędzia (patrz 3.7 i 3.8).

EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne 
zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie 
ryzyka

Norma ta wyraźnie wskazuje, że pewne „środki ochronne” 
muszą być podjęte przez użytkownika maszyny (czyli osobę 
fizyczną lub przedsiębiorstwo użytkujące maszynę). Jest 
to szczególnie wymagane w przypadku „procedur pracy 
zapewniających bezpieczeństwo, nadzoru, systemów 
pozwoleń na pracę;” (patrz rozdziały 3.19 i 4 rys. 2).

2Bezpieczny system pracy to formalna procedura, która 
wynika z systematycznego badania określonego zadania 
w celu identyfikacji wszystkich zagrożeń. Określa ona 
bezpieczne metody zapewniające eliminację zagrożeń lub 
minimalizację ryzyka. Bezpieczny system pracy jest istotny, 
gdy nie można fizycznie wyeliminować zagrożeń i niektóre 
elementy ryzyka pozostają. (zaczerpnięto z brytyjskiego 
podręcznika Occupational Safety & Health Council „Safe 
Systems of Work”, styczeń 2004)
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