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Niniejsza dokumentacja był opracowana możliwie jak najstaranniej. Mimo to nie wyklucza się 
całkowicie możliwości wystąpienia błędów i przypadków nieporozumień. Jeżeli są niezgodności czy 
problemy ze zrozumieniem, proszę niezwłocznie się z nami skontaktować. Słowem i czynem 
pomożemy Państwu. W każdej chwili i bez uprzedniego zapowiedzenia zastrzegamy sobie prawo 
do poprawienia niniejszej dokumentacji. Nie wymieniamy już raz dostarczonej dokumentacji. 
 

Wskazówki do montażu przyrządu do kontroli obecności podwójnych blach 
 
Dla niezawodnego funkcjonowania przyrządu do kontroli obecności podwójnych blach niezbędny jest 
prawidłowy montaż czujników. Należy rozróżnić pomiędzy przyrządem do kontroli jednostronnej, a 
przyrządem do dwustronnej kontroli obecności podwójnych blach. 
 

1. Przyrząd do jednostronnej kontroli podwójnych blach wyposażony w czujniki T, P, W oraz 
PW. 

1.1 Wskazówki zasadnicze. 
 
Jednostronna kontrola obecności podwójnych blach przy pomocy tych czujników odbywa się w 
sposób dotykowy. 
Zasada pomiaru bazuje na prawidłowościach magnetycznych. Właściwości magnetyczne blach oraz 
właściwości otoczenia określają przy tym wartość zmierzoną. Źródłem zakłóceń jest zwłaszcza wpływ 
powietrza lub innych substancji z uwagi na ich złe przewodnictwo magnetyczne. 
Celowe uniemożliwienie kontaktu - przykładowo z tworzywem sztucznym - w celu ochrony 
powierzchni materiału jest wprawdzie możliwe przy uwzględnieniu zredukowanych danych 
wydajnościowych, jednakże nie jest to warte polecenia. 
 
Monitorowanie: 
Nowoczesne analizatory firmy ROLAND mogą wykryć niezamierzone powstawanie szczeliny 
powietrznej. W tym celu należy zastosować wartość progową niedomiaru (niem. TU). TU należy 
ustawić na wartość większą niż 80%. Szczelina powietrzna powoduje zmniejszenie wartości 
zmierzonej. W momencie, gdy wartość zmierzona spadnie poniżej wartości progowej TU, na wyjściu 
blachy „0” pojawi się komunikat o niedomiarze. Absolutnie konieczne jest, żeby sterownik analizujący 
teraz zatrzymał biegnący proces i wygenerował komunikat o usterce. Proces będzie mógł wznowić 
pracę dopiero wtedy, gdy ten stan zostanie znowu usunięty.  
 
Pamiętaj: 
Czujnik musi leżeć całą powierzchnią na kontrolowanej formatce i stykać się z nią. Ciała obce nie 
powinny przeszkadzać w utrzymaniu kontaktu.  
Na analizatorze należy prawidłowo wyregulować próg niedomiaru i wykorzystać sygnał o tym 
niedomiarze na wyjściu blachy „0”. 
 
Uwaga: 
Szczeliny powietrzne mogą zafałszować zmierzony wynik. Odnosi się to również do częściowej 
szczeliny -  na przykład przy ustawieniu czujnika na ukos  czy wybrzuszeniu formatki. 
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Ostrzeżenie: 
W przypadku nieprzestrzegania 
powyższych wytycznych niezawodność 
pracy urządzenia nie będzie już 
zagwarantowana.  
 
Szkic 1 pokazuje prawidłową sytuację:  

 
 
 
Na szkicach 2 do 6 pokazano sytuacje wadliwe: 
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1.2 Magnetyczna i wiroprądowa zasada pomiaru 
 
W zależności od stopu przewodnictwo magnetyczna stali jest mniej więcej większa o współczynnik  
1.000  do ok. 2.000 od przewodnictwa powietrznego. Jest to wyrażone „względną przenikalnością 
magnetyczną”, gdzie µr powietrza = 1, a np. µrstali = 1000. Na podstawie tych prawidłowości 
magnetycznych można natychmiast zorientować się, iż należy koniecznie wyeliminować 
niezdefiniowaną szczelinę powietrzną. Można osłonić czujnik teflonem lub podobnym materiałem 
niemagnetycznym, ale nie zawsze jest to rozwiązanie możliwe do zrealizowania. W zależności od 
grubości powłoki taka osłona może bardzo mocno zredukować zakres pomiarowy, a co za tym idzie 
maksymalną grubość blachy, jaką można skontrolować. 
 
ROLAND ELECTRONIC stosuje metody pomiarowe (element P i P czujnika PW) zarówno oparte na 
magnesach trwałych (czujniki T), jak i metodę elektromagnetyczną. Ze względu na szczeliny 
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powietrzne elektromagnetyczna metoda pomiaru jest bardziej czuła niż metoda oparta na 
magnesach trwałych. 
Czujniki oparte na magnesach trwałych są obecnie stosowane jeszcze jedynie przy cienkich blachach, 
np. do kontroli blach przeznaczonych do produkcji pojemników z białej blachy w przemyśle 
produkującym puszki. Ponieważ magnes trwały jest przyciągany do blachy, posiada również 
tendencję do ustawiania się pod kątem prostym, przez co uniemożliwia się powstawanie szczelin 
powietrznych. Czujniki z magnesami trwałymi z grupy pierwiastków ziem rzadkich pozwalają na 
stosowanie małych form konstrukcyjnych, ale wywierają duże siły przyczepności. Z tego względu 
szczególnie dobrze nadają się do „skrytej kontroli detali”.  
 
Wiroprądowa zasada pomiaru (element W czujnika PW) do jednostronnej kontroli podwójnych blach 
nie jest tak podatna na zakłócenia, jak magnetyczna. Mniejsze szczeliny powietrzne (< 1.00 mm) 
powstające pomiędzy czujnikiem a pierwszą formatką dają się w zasadzie dobrze zmostkować. Ta 
ocena zależy jednakże od grubości blachy i przewodnictwa materiału. Dlatego też dla konkretnego 
przypadku należy koniecznie przeprowadzić test.  
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1.3 Nadaje się dobrze: zamocowanie czujnika na sprężynach z użyciem płaskiej ssawki  
 
Szczególnie sprawdziło się zamocowanie czujnika na sprężynach z zastosowaniem płaskiej ssawki. Bez 
problemu uzyskuje się tutaj dociskanie na całej powierzchni przez czujniki P, W oraz PW.  
 
Ze względu na niewielki moment pochylający idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie płaskiej 
formy konstrukcyjnej. Płaska ssawka gwarantuje, że czujnik będzie przylegał pod kątem prostym do 
formatki. Warunkiem jest wytworzenie wystarczającego podciśnienia. W celu nienagannego 
zamontowania zalecamy fachowe doszczelnienie czujnika na gwincie ssawki płaskiej (np. taśmą 
teflonową).  
Tej ssawki nie można jednak stosować jako urządzenia do podnoszenia ciężarów. Podczas 
montowania czujnika w ssawce płaskiej należy koniecznie zwrócić uwagę na to, żeby dolna 
powierzchnia czujnika leżała na tej samej płaszczyźnie, co powierzchnia pęczków (patrz przekrój 
cząstkowy). 
 
Pamiętaj: 
Powierzchnia czujnika musi znajdować się na tej samej płaszczyźnie, co powierzchnia pęczków (patrz 
przekrój cząstkowy).  
Podciśnienie musi działać w stopniu wystarczającym. 
Ssawka płaska musi pozostawać bez obciążenia, tzn. zwracać uwagę na naprężenie montażowe 
sprężyn 
 

 
Ilustracja 3: Montaż czujnika w płaskiej ssawce 
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1.4 Nadaje się warunkowo: zamocowanie czujnika na sprężynach 
 
W przypadku użycia czujnika P, W oraz PW należy wybrać mocowanie sprężynowe niż rozwiązanie 
sztywne. Istotna zaleta polega na tym, iż czujnik może nawet wtedy leżeć płasko, gdy powierzchnia 
blachy nie jest ustawiona całkowicie pod kątem prostym w stosunku do czujnika. 
Wady należy upatrywać w ewentualnym bocznym ułożeniu się kabla, które zmniejsza działanie 
sprężyn. Poza tym należy koniecznie zabezpieczyć się przed pospinaniem się sprężyn. Jeżeli do tego 
dojdzie, to ewentualnie nie będzie już można skompensować przechyłu czujnika, a nawet może dojść 
do sprowokowania jego przechylenia się. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby wyregulowanie mocowania sprężynowego w taki sposób, żeby 
pojawiło się nieznaczne naprężenie montażowe. Wówczas nawet przy procesach dynamicznych 
czujnik będzie przylegał do blachy. 
 
Pamiętaj: sztywne mocowanie czujnika jest nieodpowiednie. 
 
Przy konstruowaniu oraz podczas eksploatacji zamocowań sprężynowych należy unikać bocznego 
ułożenia kabla. Ugięcie sprężyn należy zwymiarować w wystarczającym stopniu i nie dopuścić, żeby 
się całkowicie wysunęły podczas pracy. Uniemożliwić pospinanie się sprężyn poprzez zachowanie 
wystarczającego odstępu bezpieczeństwa od innych przedmiotów. 
Nie zapomnij o naprężeniu montażowym! 
 

 
Ilustracja 4: Zamocowanie czujnika na sprężynach  
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1.5 Źle się nadają: Ssawki podciśnieniowe mieszkowe  
 
Zaletą ssawek podciśnieniowych mieszkowych z „efektem harmonii ręcznej”, które są dostępne w 
handlu, jest to, iż nawet w przypadku ukośnie leżących blach, np. przy stosowaniu magnesów 
rozprężnych, wytwarzają duże podciśnienie i niezawodnie podnoszą. Ta zaleta staje się jednak 
całkowicie decydującą wadą w przypadku przyrządu do kontroli obecności podwójnych blach. Czujnik 
może ustawić się ukośnie do powierzchni blachy w sposób pokazany na ilustracji 5: 
 

 
  Ilustracja 5: Zalety i wady ssawki podciśnieniowej mieszkowej 
 
Jeżeli mimo wszelkich podjętych kroków czujnik ustawi się w pozycji ukośnej, to – w przeciwieństwie 
do innych produktów – analizator firmy ROLAND ELECTRONIC wskaże „niedomiar”, a zwłaszcza 
wtedy, gdy dolną wartość graniczną ustawi się względnie blisko wymiaru znamionowego, np. 85% czy 
90%. Wskazanie niedomiaru odnosi się zarówno do obecności jednej, jak i dwóch blach.  
 
Jeżeli więc dzięki kolejnemu czujnikowi „obecności” będzie wiadomo, że formatka znajduje się przed 
czujnikiem, wówczas wskaźnik niedomiaru zasygnalizuje błędną sytuację pomiarową; ogólnie mówiąc 
– położenie skośne, niedopuszczalną szczelinę powietrzną czy zbyt cienką blachę. 
To wskazanie niedomiaru powinno być przeanalizowane i wyświetlone przez SPS [PLC] oraz sterownik 
maszyny. Wskazanie niedomiaru jest bardzo ważną wskazaniem na to, że czujnik nie kontaktuje na 
całej powierzchni. Przy innych – obecnych na rynku – systemach kontroli podwójnych blach nie robi 
się rozróżnienia na niedomiar i sytuację zerowej blachy. Wskutek tego nie będzie już takie proste 
rozróżnianie, a co za tym idzie identyfikacja błędnego działania. 
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1.6 Podniesienie stopnia niezawodności rozpoznawania w przypadku pojawienia się 
podwójnych blach 

 
Jeżeli pobierane podwójne blachy nie są rozpoznawane, to nasze długoletnie doświadczenie 
pokazuje, że przyczyny należy w przeważającym stopniu szukać w obszarze mechanicznym. Dlatego, 
gdy pojawią się błędne działania przyrządu, najpierw należy sprawdzić problem od strony 
mechanicznej. W tym celu pomocne będzie porównanie stanu faktycznego ze szkicem 
przedstawionym na ilustracji 2. Przy przeważającej ilości działań błędnych zaistnieje jedna z sytuacji, 
która jest pokazana na tym szkicu. Czasami nie jest tak łatwo wychwycić, że czujnik nie dotyka blachy, 
ponieważ jest schowany w ssawce, a powstającej szczeliny powietrznej nie da się tak łatwo 
rozpoznać. Zanim Państwo wezwiecie serwis techniczny do naprawy, proszę wypełnić listę kontrolną 
znajdującą się na końcu tego opisu.  
 
Jeżeli czas i okoliczności na to pozwolą, należałoby również rozważyć przeprowadzenie 
redundantnych pomiarów, np. wykorzystując w tym celu systemy, do których można podłączyć do 
czterech czujników albo poprzez podłączenie skrzynki rozdzielczej z czujnikami, aby w ciągu jednego 
cyklu załadunku móc wysterować kilka czujników w różnych miejscach. 
 
Innym krokiem zaradczym jest zastosowanie większego czujnika, np. zamiast P 42 GS użyć większego 
czujnika P 75 GS albo nawet P75VGS. Wykres na poniższej ilustracji nr 6 pokazuje, że – w zależności 
od grubości blachy – można dzięki temu zmostkować nawet większe szczeliny powietrzne. 
 
Jeżeli pomiar z jednej strony nie daje zadowalających wyników, to ewentualnie należy zdecydować 
się na dodatkowy system w wersji dwugłowicowej, instalując go tuż przed wlotem do narzędzia. 
Czujniki mogą również być również nachylone za pomocą siłownika unoszącego w kierunku przyrządu 
do kontroli podwójnych blach lub mogą być wsunięte (np. na stanowisko centrowania). 
 

 
Ilustracja 6: Dopuszczalna szczelina powietrzna pomiędzy pierwszą a drugą formatką w zależności od 

       grubości blachy i rozmiaru czujnika 
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1.7 Kroki prowadzące do usunięcia podwójnej blachy w przypadku pomiaru z jednej 
strony 

 
Jeżeli nastąpi wykrycie podwójnej blachy, można podjąć różne kroki  w celu usunięcia podwójnej 
blachy. Poniżej kilka przykładów: 
 
Oscylacja / potrząsanie 
 

 
Ilustracja 7.1: Efektem tego ma być rozdzielenie się blach i opadnięcie blachy podwójnej na stos 
 
 
Wygięcie 
 

 
Ilustracja 7.2: Ruch ssawek deformuje blachę podwójną, która powinna oddzielić się od pierwszej 
              blachy 
 
 
Zrzucenie i ponowne podniesienie  
 

 
Ilustracja 7.3: Na skutek zderzenia blachy mogą się rozłączyć, a następnie można je będzie podnieść 

           oddzielnie. 
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Boczne odgięcie do góry 
 

 
Ilustracja 7.3: Taki sposób postępowania ma za zadanie uniemożliwić powstanie problemu 

            podwójnej blachy. Podczas odginania do góry następuje kontrola obecności podwójnej 
            blachy. 

 
Jeżeli ten sposób lub inne kroki nie prowadzą do celu, pozostaje wówczas jedynie maszynowe lub 
ręczne usunięcie podwójnej blachy. 
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2. Dwustronna (bezdotykowa) kontrola obecności podwójnej blachy przy pomocy 
czujników S/E oraz MS/ME  

 
Wszędzie tam, gdzie się da coś urzeczywistnić w sensowny sposób, powinien być zastosowany 
dwugłowicowy system kontroli obecności podwójnej blachy. Może się to odbywać w trakcie 
przepływu materiału lub też stacjonarnie. System dwugłowicowy oferuje wiele zalet w porównaniu z 
pomiarami wykonywanymi po jednej stronie: 
 
- pomiar odbywa się w sposób bezdotykowy 
- pomiar odbywa się w trakcie przepływu materiału 
- formatki mogą się swobodnie przesuwać w obrębie odstępu od czujnika 
- przy tym samym rozmieszczeniu czujników można monitorować blachy stalowe oraz metale 
  nieżelazne 
 
Oczywiście należy pamiętać o skutkach oddziaływania na sygnał czujnika powstającego podczas pracy 
na magnetycznych urządzeniach transportujących. Te wymagają podjęcia specjalnych kroków,  o 
których się mówi szczegółowo w oddzielnym rozdziale.  
 
Pamiętaj: w przypadku urządzeń wyposażonych w taśmę magnetyczną należy podjąć szczególne 
kroki zaradcze. 
 

2.1 Dobór właściwej pary czujników 
 
Najważniejsze parametry doboru właściwej pary czujników to: 
 
- rodzaj materiału, a więc metale żelazne lub nieżelazne  
- zakres grubości blachy w mm 
- żądany odstęp pomiędzy czujnikami 
 
W tym celu dla każdej pary czujników istnieją charakterystyki wykreślne lub wykresy oczujnikowania, 
które ograniczają te parametry w zależności od rodzaju materiału. 
 
Na ilustracji nr 8 charakterystykę wykreślną stali oznaczono literami FE, natomiast wykreślną dla 
materiału nieżelaznego literami Al. Aluminium o przewodności ok. 25 milisiemensów został wybrany 
jako reprezentatywny materiał nieżelazny. Ten materiał aluminiowy jest typowy dla przemysłu 
samochodowego.  
 
Ponieważ przewodność materiałów nieżelaznych wykazuje jednak bardzo szeroką rozpiętość, np. 
niemagnetyczna (austenityczna) stal szlachetna = 1,3; mosiądz = 16; aluminium czyste technicznie = 
35; miedź = 58; te wykresy mogą przedstawiać wskaźniki jedynie z grubsza. W konkretnym przypadku 
przy wyższych wskaźnikach przewodności zmniejszają się odstępy między czujnikami oraz grubości 
mierzonych blach i na odwrót. Ze względu na wiele możliwości kombinacji podawanie precyzyjnych 
informacji w tabelkach jest oczywiście mało przydatne. W celu precyzyjnego ustalenia granicy 
sprawności pary czujników może zajść konieczność przeprowadzenia testów na kontrolowanych 
materiałach. Charakterystyki wykreślne oznaczają granice (odstęp między czujnikami), w obrębie 
których formatki mogą się poruszać w pionie, nie wyzwalając przy tym sygnału załączenia. 
 
Przykład (patrz następna strona). 
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Ilustracja 8: Odstęp między nadajnikiem a odbiornikiem w zależności od rodzaju materiału, grubości 
blachy oraz rozmiaru czujnika 
 
Zadanie polega na skontrolowaniu stalową blachę o grubości 0,7 mm pod kątem obecności 
podwójnych blach. Wybieramy parę czujników S/E54, a więc o średnicy zewnętrznej 54 mm. Linia 
pionowa przecina pole FE przy odstępie 10 mm w dolnym zakresie oraz 80 mm w górnym zakresie. 
Oznacza to, że odstęp minimalny Ax między czujnikami powinien wynieść 10 mm. Natomiast 
maksymalny odstęp Ax między czujnikami nie powinien przekraczać 80 mm. 
 
Formatka o minimalnej wielkości równej 3x średnica czujnika, a więc o średnicy ok. 160 mm, w 
przypadku dostrojenia nie wywoła komunikatów błędu. 
 
Analogicznie to samo dotyczy blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, tyle że tutaj odstęp minimalny 
Ax pomiędzy czujnikami powinien wynosić ok 30 mm, natomiast maksymalny odstęp między 
czujnikami może wynosić nawet 105 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 

2.2 Zasada działania oraz montaż pary czujników 
 
Do montażu czujników pomocna będzie wiedza na temat działania czujników. Przy takim systemie 
chodzi o tzw. metodę przepuszczalności, tzn. nadajnik wytwarza pole elektromagnetyczne, które z 
kolei wytwarza prąd wirowy  w kontrolowanej formatce, którego wielkość zależy od grubości blachy i 
rodzaju materiału. Odbiornik mierzy wytłumienie przez blachę w formie wytworzonego prądu 
wirowego. Napięcie wzbudzone w odbiorniku jest więc miarą dla grubości blachy. Czujniki nie są 
ekranowane, co oznacza, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się także na boki. 
 
Jeżeli wykonuje się np. montaż na tej samej płaszczyźnie w jednym mocowaniu z materiału o 
wysokiej przewodności właściwej, jak np. aluminium, wówczas to mocowanie odbiera nadajnikowi 
energię w formie prądu wirowego. Na skutek tego sprawność pary czujników może zostać w 
znacznym stopniu zredukowana. W związku z tym zaleca się montaż na tej samej płaszczyźnie w 
stabilnym tworzywie sztucznym. W przypadku mocowania stalowego zaleca się postąpić w taki 
sposób, żeby czujnik był wysunięty co najmniej 10 mm w stosunku do mocowania. Może to 
pociągnąć za sobą konieczność zabezpieczenia czujnika dodatkowymi szykanami przed uszkodzeniem 
ze strony transportowanych formatek.  
 
Nie zaleca się montażu czujników w sposób wpuszczany w obrębie mocowań. Całkowicie abstrahując 
od tego, czy w zagłębieniach będzie się zbierał brud i opiłki, powodując zmniejszenie sprawności 
pomiarowej.  
 

 

 
 
 
 
W przypadku mocowania stalowego 
wystawić czujnik >10 mm z uchwytu. 
W przypadku tworzywa sztucznego 
odpowiedni będzie montaż w jednej 
płaszczyźnie.  

Ilustracja 9: Szykany zewnętrzne przeznaczone do ochrony czujników przed transportowanymi  
         formatkami 
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Pamiętaj: 
Na ile to możliwe, montaż czujników powinien 
się odbywać w taki sposób, żeby osłona czujnika 
była trzykrotnością średnicy czujnika (w idealnym 
przypadku: x = średnica czujnika D; patrz szkic 
obok). 
Jeżeli nie jest to możliwe, to boczne ustawienie 
formatki należy bezwzględnie poprowadzić 
precyzyjnie przy krawędzi.  Wówczas blacha musi 
w trybie uczenia wykazywać  takie same 
położenie - zarówno w osi poziomej, jak i 
pionowej – jak w obszarze pomiarowym. 
 
Uwaga: 
Jeżeli czujnik nie jest całkowicie osłonięty, wówczas niezawodna praca będzie dopiero wtedy 
możliwa, gdy blacha będzie zawsze prowadzona prawidłowo zarówno w pozycji poziomej, jak i 
pionowej. W takim samym stopniu dotyczy to zarówno trybu uczenia, jak i trybu dokonywania 
pomiaru. 
 
Ostrzeżenie: 
W przypadku nieprzestrzegania w/w zaleceń nie będzie już zapewniona niezawodność eksploatacji. 
 
 

2.3 Wymiana czujników 
 
Jeżeli wyuczone programy mają być w dalszym ciągu używane, należy pamiętać o nast. sprawach: 
 

1. Przed wymontowaniem czujnika należy dokładnie rozrysować jego pozycję montażową w 
odniesieniu do osi pomiaru.   

2. Jeżeli ma być wymieniony zarówno nadajnik (S), jak i odbiornik (E), należy zachować obie 
pozycje. 

3. Należy bezwzględnie odtworzyć pierwotną pozycję montażową w kierunku osi pomiaru. 
Dotyczy to odstępów między nadajnikiem a odbiornikiem oraz między 
nadajnikiem/odbiornikiem a blachą. 

4. W celu przeprowadzenia precyzyjnej regulacji (oraz kontroli) odstępu między nadajnikiem a 
odbiornikiem należy użyć zamontowanego urządzenia I10 do kontroli odstępów między 
czujnikami. Więcej informacji znajdą Państwo w Instrukcji obsługi w rozdziale „Konfiguracja 
parametrów programowych – parametr odstępu między czujnikami”. 

 
Uwaga: jeżeli nie można będzie odtworzyć tego układu, należy od nowa nauczyć programy. 
 
Ostrzeżenie:  
W przypadku nieprzestrzegania w/w zaleceń nie będzie już zapewniona niezawodność eksploatacji. 
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2.4 Niesprzyjający montaż czujników na magnetycznych przenośnikach taśmowych 
 
Tak, jak to pokazuje ilustracja 10, magnesy trzymające systemu wytwarzają w obrębie magnesu 
trzymającego nie tylko strumień pierwotny, ale również strumień wtórny przenikający przez blachę. 
Namagnetyzowana w ten sposób blacha wytwarza podczas wchodzenia w szczelinę powietrzną 
pewne napięcie indukowane. Ono powoduje najpierw unieruchomienie systemu, dopóki po ok. 60 
milisekundach nie zaniknie napięcie indukowane. 
 

 
Ilustracja 10: Wpływ prawa indukcyjności na rozpoznawanie obecności podwójnych blach w polach 

            magnetycznych 
 
 
 

2.4.1 Czujniki MS 
 
Z tego powodu skonstruowano specjalne czujniki do tego rodzaju zastosowań w magnetycznych 
systemach podawania. Tak zwane czujniki MS są bardziej odporne od czujników standardowych na  
oddziaływanie pola zakłócającego.  
Mimo to może zdarzyć się, że pola zakłócające będą tak silne, iż czujniki MS nie będą wystarczające. 
Ewentualną poprawę będzie można osiągnąć poprzez podjęcie następujących kroków: 
 
 

2.4.2 Osłonięcie czujników 
 
Absolutnie wielkie znaczenie w każdym przypadku mają wymagania stawiane osłonie czujników. 
Patrz rozdział 2.2. 
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2.4.3 Start pomiaru między wejściem a wyjściem blachy 
 
W zależności od pola magnetycznego,  w momencie wchodzenia i wychodzenia blachy zostaje 
wzbudzone silne napięcie. Może to ewentualnie na tyle spowodować rozstrojenie sygnału 
pomiarowego, iż pojawi się komunikat o obecności podwójnej blachy, pomimo że tak nie jest. 
Tutaj pomocnym byłoby, żeby sygnał startu pomiaru był podany przez SPS [PLC] wtedy i tylko wtedy, 
gdy blacha znajdzie się w polu pomiaru. Ponieważ SPS nie może tak precyzyjnie śledzić pozycji blachy 
podczas jej transportowania, to do dokładnej lokalizacji miejsca blachy można zastosować łącznik 
zbliżeniowy zwłoczny.  
 

2.4.4 Zamontowanie odbiornika pomiędzy magnesami 
 
Częściową poprawę można osiągnąć poprzez zamontowanie odbiornika pomiędzy magnesami. 
Odstęp między odbiornikiem a formatką powinien wynosić ok. 5…8 mm. W ten sposób pozostaje 
odcinek 25…22 mm jako wolna przestrzeń pomiędzy formatką a nadajnikiem. Jednakże prawidłowa 
pozycja jest uzależniona od rozmieszczenia magnesów. Jeżeli nie ma podanych tych informacji, 
prawidłowa pozycja musi być ustalona na drodze testów. 
 

2.4.5 Oprogramowanie specjalne dla danego sprzętu 
 
 W szczególnie ciężkich przypadkach proszę się skontaktować z firmą ROLAND ELECTRONICS. Być 
może pomocne będzie specjalne oprogramowanie dla danego sprzętu. Urządzenia I10 z wersją 
oprogramowania od 27 posiadają specjalną funkcję korekty pól zakłócających.  
 
Uwaga: 
W przypadku systemów opartych na taśmach magnetycznych największe znaczenie ma osłonięcie 
czujnika.  Przy uczeniu pozycja musi się w każdym razie pokrywać z pozycją w trybie pomiaru. 
 
Ostrzeżenie: 
W przypadku nieprzestrzegania w/w zaleceń nie będzie już zapewniona niezawodność eksploatacji. 
 
 

2.5 Prawidłowe zamontowanie czujnika na magnetycznych przenośnikach taśmowych 
 
Zgodnie z naszym całym doświadczeniem montaż czujników w sposób pokazany na ilustracji 11 
prowadzi do niezawodnej kontroli obecności podwójnych blach. Ważne jest, żeby magnesy 
trzymające były rozmieszczone w taki sposób, aby nie doszło do powstania namagnetyzowanego 
strumienia wtórnego pomiędzy przenośnikami z taśmą magnetyczną z powodu powietrza (przez 
czujnik) albo z powodu blachy między czujnikami. Przy tym oczywiście nie ma znaczenia, czy 
pomiędzy przenośnikami z taśmą magnetyczną istnieje stan N <--> N, czy S<--> S.  
W miarę możliwości czujniki nie powinny być montowane blisko magnesów, tylko w możliwie jak 
największej odległości od przenośników. Mocowanie powinno być wykonane z tworzywa sztucznego, 
natomiast ze stali dopiero w zastępstwie. 
Aluminium albo materiały o wysokiej przewodności właściwej wytłumiają czujniki i w znacznym 
stopniu redukują ich sprawność. 
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Ilustracja 11: Zalecany sposób zamontowania magnesów trzymających 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 

Lista kontrolna: Pomiar z jednej strony                    TAK  NIE 
1.Błędne działanie z przyczyn mechanicznych    
    Czy powstała szczelina powietrzna między czujnikiem a pierwszą formatką, np.  
    - z powodu ułożenia się kabla z boku 

[  ] [  ] 

    - w mocowaniu czujnika na sprężynach [  ] [  ] 
    - w ssawce podciśnieniowej [  ] [  ] 
    - ponieważ ssawka podciśnieniowa jest używana do podnoszenia ciężarów [  ] [  ] 
   
Czujnik jest zamontowany w takim miejscu, gdzie mogą powstawać szczeliny 
powietrzne między pierwszą a drugą formatką, np. z powodu 

  

   - bocznego rozdzielania się (Ilustracja 2 szkic 4) [  ] [  ] 
   - zwisu blachy podwójnej pośrodku arkusza, gdzie jest osadzony czujnik   [  ] [  ] 
   - Kontrola od dołu obecności blachy podwójnej. Formatki są przegięte, ale nie są  
     dociskane, przez co powstają szczeliny powietrzne (Ilustracja 2 szkic 6) 

[  ] [  ] 

   
2.Problemy ze sterowaniem oraz przyczyny elektryczne [  ] [  ] 
  - odpytywanie ma miejsce jeszcze przed  zakończeniem pomiaru [  ] [  ] 
  - nie ma odpytywania niedomiaru  [  ] [  ] 
   
3.Użycie niewłaściwych kabli   
  - nieprawidłowy przekrój [  ] [  ] 
  - brak ekranowania [  ] [  ] 
  - niewłaściwe wtyczki przejściówki [  ] [  ] 
 [  ] [  ] 
Lista kontrolna: Pomiar z dwóch stron   
1.Błędne działanie z przyczyn mechanicznych   
   - osłonięcie czujników jest niewystarczające lub nie jest stałe [  ] [  ] 
   - nie zachowano odstępów między czujnikami zgodnie z wykresem [  ] [  ] 
   - mocowanie czujnika jest wykonane z materiału o wysokiej przewodności  
     elektrycznej właściwej, np. z aluminium 

[  ] [  ] 

   - nie ma odpytania monitorowania odstępu między czujnikami   [  ] [  ] 
   - na przenośnikach magnetycznych z dużą prędkością (> 2 m/s) transportowane są 
     wąskie formatki (< 300 mm)  

[  ] [  ] 

   - niewystarczający czas pomiaru [  ] [  ] 
   - magnesy trzymające umieszczone w przenośnikach taśmowych wytwarzają 
     magnetyczny strumień wtórny w formatce pomiędzy taśmami przenośnika 

[  ] [  ] 

  - w trybie uczenia formatka ma inną pozycję pomiędzy czujnikami, niż w trybie 
     produkcji 

[  ] [  ] 

 


