
INFORMACJE O CZUJNIKACH

Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce parametrów u¿ytkowych czujników w ró¿nych typach obudów zosta³y
znormalizowane i okreœlone w normach europejskich PN-EN 60947-5-2: 2002.

Sygna³ ten wzmacniany
jest do poziomu, umo¿liwiaj¹cego bezpoœrednie sterowanie
elementów wykonawczych pod³¹czonych na wyjœciu
czujnika.

(rys. 3) (strefa dzia³ania, odleg³oœæ
zadzia³ania, czu³oœæ, odleg³oœæ prze³¹czania) to odleg³oœæ
obiektu wykrywanego od czo³a czujnika, przy której
nastêpuje jego zadzia³anie.

Histereza prze³¹czania (wyra¿ona w procentach strefy nominalnej) okreœla odleg³oœæ miêdzy po³o¿eniami obiektu
wykrywanego, w których czujnik zmienia stan na wyjœciu. Mieœci siê ona w granicach 1,5..20% Sn, w zale¿noœci od
rodzaju czujnika. Parametr ten gwarantuje prawid³ow¹ pracê czujnika, gdy przedmiot znajduje siê na granicy strefy
dzia³ania, a tak¿e eliminuje wp³yw wibracji.

Zasada dzia³ania czujników indukcyjnych

Zasada dzia³ania czujników pojemnoœciowych

Strefa

Zasadê pracy typowego czujnika indukcyjnego przestawia
rys.1. Czêœæ aktywna czujnika, sk³adaj¹ca siê z cewki i
ferrytowego rdzenia kubkowego generuje w otoczeniu czo³a
czujnika zmienne pole elektromagnetyczne.
W zbli¿aj¹cym siê metalu pole to wytwarza pr¹dy wirowe, co
z kolei powoduje „obci¹¿enie” uk³adu oscylatora,
pogorszenie jego dobroci i w efekcie spadek amplitudy
oscylacji. Zmiany te œledzone s¹ przez komparator i przy
pewnej, charakterystycznej dla danego typu czujnika
odleg³oœci obiektu metalowego od jego czo³a nastêpuje
skokowa zmiana napiêcia na wyjœciu komparatora. Sygna³
ten wzmacniany jest przez uk³ad wzmacniacza do poziomu,
umo¿liwiaj¹cego bezpoœrednie sterowanie elementów wykonawczych pod³¹czonych na wyjœciu czujnika.

W czujniku pojemnoœciowym (rys. 2) powierzchnia elektrody
oraz ekran tworz¹ ok³adziny kondensatora. Zbli¿anie
przedmiotu (metalowego lub dielektryka) powoduje zmianê
jego pojemnoœci. Parametry uk³adu s¹ dobrane tak, ¿e
oscylacja pojawia siê w wyniku wzrostu pojemnoœci, co
zostaje wykryte przez komparator.

(uwzglêdnia fabryczn¹ tolerancjê
wykonania wyrobu) zmierzona przy okreœlonej
temperaturze 20 C i napiêciu zasilania 24V musi spe³niaæ
warunek:
0,9 Sn<Sr< 1,1 Sn.
Pomiar strefy w warunkach fabrycznych polega na
zbli¿aniu w osi czujnika do jego powierzchni czo³owej
kwadratowej p³ytki ze stali St37 o gruboœci 1mm i o boku
równym œrednicy czujnika (dla czujników indukcyjnych;
dla czujników pojemnoœciowych strefê wyznaczamy w
stosunku do powierzchni lustra wody).

gwarantuje dzia³anie czujnika w pe³nym
zakresie temperatur i napiêæ zasilaj¹cych oraz w funkcji
czasu eksploatacji. Wynosi ona 0,81 Sn< Sw <1,21 Sn.

Strefa nominalna Sn

Strefa rzeczywista Sr

Strefa robocza
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Dla czujników indukcyjnych

Sposób zabudowy
Czujniki w metalowych obudowach tulejowych (mosi¹dz niklowany) wykonywane s¹ w wersjach do:
- wbudowania w metal na równo z ich czêœci¹ aktywn¹ (czo³o czujnika wbudowane jest równie¿ na równo z krawêdzi¹
tulei - typ A0),

- wbudowania w metal, ale z pozostawieniem wolnej przestrzeni wokó³ czo³a (czo³o czujnika wysuniête z tulei - typA1).

Sposób zabudowy czujników w maszynach i urz¹dzeniach wraz z wymaganiami co do odleg³oœci od s¹siednich
obiektów metalowych i wzajemnego po³o¿enia miêdzy czujnikami przedstawia rys. 4. Przedstawione tu odleg³oœci
nale¿y rozumieæ jako wymagania minimalne, zapewniaj¹ce poprawn¹ pracê czujnika.

Wspó³czynnik koryguj¹cy
Strefa dzia³ania ulega zmniejszeniu w przypadku jeœli obiekt, po³o¿enie którego kontroluje czujnik, wykonany jest
z innego materia³u ni¿ stal St37 dla czujników indukcyjnych, a woda dla czujników pojemnoœciowych. Cecha ta
okreœlana jest przez wspó³czynnik koryguj¹cy. Dla najczêœciej spotykanych materia³ów wynosi on:

Metal
Stal St37
Chrom
Nikiel
Rtêæ
Mosi¹dz
O³ów
MiedŸ
Aluminium

Wspó³czynnik
1,0
0,9
0,9
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4

Sn

Dla czujników pojemnoœciowych

Materia³
Woda
Metale
Szk³o
Drewno
PCW
Olej
Ziarno zbó¿
Polietylen
Ceramika

Wspó³czynnik
Sn1,0

1,0
0,5
0,3÷0,7

0,37
0,3

0,4÷0,6
0,1÷0,4
0,4÷0,6

rys. 4

Dla czujników w obudowie A0 Dla czujników w obudowie A1

Dla czujników w obudowach z tworzyw sztucznych

a a

c

b

d - œrednica czujnika
Sn - strefa nominalna
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Zabezpieczenia

Têtnienia

Czujniki zasilane pr¹dem przemiennym i uniwersalnym

Poza czujnikami w obudowach typu M8 i w w obudowach M12, które nie maj¹
zabezpieczeñ przeciwzwarciowych . W wiêkszoœci czujników sta³opr¹dowych, oprócz wyjœæ typu otwarty kolektor (OC)
i dwuprzewodowych (TW) wyjœcia zabezpieczone s¹ przed skutkami:
-odwrotnego pod³¹czenia napiêcia zasilania,

-przekroczenia dopuszczalnego pr¹du wyjœciowego lub zwarcia (³¹cznie z rozpoznawaniem pojemnoœciowego
charakteru obci¹¿enia). W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci wyjœcie wy³¹cza siê i przechodzi w stan wysokiej
impedancji do czasu usuniêcia ich przyczyny. Maksymalna pojemnoœæ na wyjœciu, jak¹ uk³ad mo¿e zaakceptowaæ,
wynosi ok. 330nF. Próg zadzia³ania uk³adu jest na poziomie:
- 15-25% powy¿ej katalogowo dopuszczalnej wartoœci pr¹du wyjœciowego (przekroczenie pojedyncze)
- 5-15%

Dla zapewnienia prawid³owej pracy czujnika têtnienie
napiêcia zasilaj¹cego (stosunek amplitudy têtnieñ do
napiêcia œredniego - Uss/Uœr) nie mo¿e przekraczaæ 10%.
Ogl¹dany na oscyloskopie przebieg przedstawiono na rys.6.
W praktyce powoduje to w wiêkszoœci przypadków
koniecznoœæ zastosowania zasilacza stabilizowanego.

W przypadku czujników zasilanych pr¹dem przemiennym lub
przemiennym i sta³ym, czujnik w³¹czony jest szeregowo w
sterowany obwód i nie wymaga dodatkowego zasilania.

Zastosowanie czujników dwuprzewodowych wprowadza
do uk³adu pewne ograni-czenia:

1. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podanych zarówno
maksymalnego jak i minimalnego pr¹du obci¹¿enia.

4. Czujniki te poza czujnikami na napiêcie uniwersalne, nie s¹
zabezpieczone przed przeci¹¿eniem lub zwarciem. Czujniki na napiêcie
uniwersalne s¹ zabezpieczone przed zwarciem.
5. Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o koniecznoœci uziemienia metalowych
obudów czujników zbli¿eniowych (zielono-¿ó³ty przewód PE) zasilanych
napiêciami niebezpiecznymi dla zdrowia cz³owieka.

P5 o strefie do 4 mm oraz wersji krótkiej

-przepiêæ na wyjœciu, powstaj¹cych przy wy³¹czaniu obci¹¿eñ indukcyjnych (przekaŸniki, styczniki).

powy¿ej katalogowo dopuszczalnej wartoœci pr¹du wyjœciowego (dla przekroczeñ wielokrotnych).

Typowy uk³ad pracy takiego czujnika przedstawiono na rys.
7.

wartoœci

2. Zmniejszenie pr¹du obci¹¿enia w stanie za³¹czenia poni¿ej minimalnej
dopuszczalnej wartoœci spowoduje, ¿e czujnik pozostanie trwale w stanie
w³¹czenia lub „wzbudzi siê” obci¹¿enie, co w przypadku przekaŸnika
objawia siê charakterystycznym brzêczeniem jego kotwicy.
3. Czujniki dwuprzewodowe charakteryzuj¹ siê spadkiem napiêcia na
czujniku wynosz¹cym ok. 8V w stanie w³¹czenia oraz pr¹dem
szcz¹tkowym w stanie wy³¹czenia na poziomie ok. 0,9÷10mA.

Czujniki pojemnoœciowe AC wykonywane s¹ tak¿e w wersji 3-przewodowej. Sposób po³¹czenia tych czujników
pokazano na rys. 8

Wczujnikachwobudowachwykonanych z tworzywsztucznychniewystêpuje przewóduziemienia (PE).

t

Uœr

Uss

Uss - napiêcie têtnieñ (szczyt-szczyt)
Uœr - œrednia wartoœæ napiêcia zasilania

rys. 6

Uz

Typy wyjœæ
Wyjœcia czujników zasilanych pr¹dem
sta³ym wykonywane s¹ w konfiguracji
NPN lub PNP. Ka¿de z tych dwóch
typów wyjœæ wykonywane jest z funkcj¹
wyjœciow¹ N (NO, zwieraj¹cy) lub P
(NC, rozwieraj¹cy). Czêœæ czujników
wykonywana jest tak¿e z funkcj¹
wyjœciow¹ NP (komplementarn¹),
wyposa¿on¹ w dwa niezale¿ne wyjœcia
N i P. Sposób po³¹czenia tych
czujników pokazano na rys. 5.
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PE
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Zastosowanie czujników indukcyjnych do pomiaru prêdkoœci obrotowych
Tak wygl¹da typowy uk³ad pomiarowy z wyko-
rzystaniem czujnika indukcyjnego i wiruj¹cego
elementu z jednym lub kilkoma zêbami (wystêpami
lub otworami) (rys. 10)
Pokazane wymiary elementu wiruj¹cego nale¿y
traktowaæ jako minimalne.
Maksymalna czêstotliwoœæ pracy czujnika (f max,
podana w tabeli na str. 6, 7)) wyznacza minimalny
czas przelotu (t min) elementu wyzwalaj¹cego przed
czujnikiem.

Czujniki o rozszerzonym zakresie temperatur pracy

Czujniki z wyjœciami typu otwarty kolektor OC

Czujniki dwuprzewodowe zasilane pr¹dem sta³ym

Czujniki o wyd³u¿onej strefie

Czujniki tego typu mog¹ pracowaæ w zakresie temperatur od -40 C albo do +100 C.
Przy zamawianiu nale¿y okreœliæ wymagany zakres temperatur pracy.

Czujniki te przystosowane s¹ do bezpoœredniej wspó³pracy z uk³adami cyfrowymi TTL, ze wzglêdu na zakres napiêæ
zasilania od 5V i poziomy napiêæ wyjœciowych (polaryzacja zewnêtrzna). Ponadto mo¿liwe jest w tym wypadku
bezpoœrednie, równoleg³e ³¹czenie wyjœæ czujników, co pozwala na realizacjê, jeszcze na zewn¹trz wspó³pracuj¹cego
uk³adu cyfrowego, funkcji logicznej "zwarteAND".

S¹ to czujniki z wyjœciem pr¹dowym (rys. 9). Wykonywane s¹ w dwóch wersjach. W czujnikach typu CN TW w stanie
OFF w obwodzie z³o¿onym z zasilacza, czujnika i rezystancji obci¹¿enia p³ynie pr¹d ok. 1mA, w stanie ON roœnie on
skokowo do ok. 8mA. Nale¿y dobraæ odpowiedni¹ wartoœæ R
W przypadku czujników CP TW pr¹d w stanie OFF wynosi ok. 8mA, a w stanie ON
ok. 1mA. Wartoœæ pr¹du zmienia siê w tych czujnikach w sposób analogowy
wed³ug zaleceñ NAMUR. Zjawisko to mo¿na wykorzystaæ do monitorowania stanu
czujnika i sygnalizowania jego uszkodzenia. Kolejna zaleta to mo¿liwoœæ
przesy³ania sygna³u pr¹dowego na znacznie wiêksze odleg³oœci, ni¿ w przypadku
czujnika z wyjœciem napiêciowym, przy mniejszej wra¿liwoœci na zak³ócenia
zewnêtrzne.

Na zamówienia wykonujemy czujniki o strefach innych ni¿ standardowe dla danego typu obudowy.
Strefy standardowe to:

O O

obc.

dla   M8 A0
dla   M8 A1
dla   M12 A0
dla   M12 A1
dla   M18 A0
dla   M18 A1
dla   M30 A0
dla   M30 A1
dla   M36 A0
dla   M36 A1

-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa
-  strefa

1 mm
1,5 mm

2 mm
4 mm
5 mm
8 mm

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Po szczegó³owe informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci wykonania czujników o wymaganej strefie zapraszamy do bezpo-
œrednich kontaktów z nasz¹ firm¹.
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gdzie:
Sn - strefa nominalna czujnika
d - œrednica czujnika
f max - maksymalna czêstotliwoœæ pracy czujnika (patrz tabela na str. 6, 7)
t - czas przelotu
t min - najkrótszy dopuszczalny czas przelotu dla zastosowanego czujnika
L - d³ugoœæ zêba
Ø - œrednica tarczy ³¹cznie z wysokoœci¹ zêbów
T - czas pe³nego obrotu

- 3, 14

Wykonania niestandardowe
Firma produkuje równie¿ na zamówienie wiele czujników, których nie mo¿na znale¿æ w niniejszym katalogu. Powstaj¹
one w celu rozwi¹zania konkretnych, czasami bardzo nietypowych problemów klientów. Po szczegó³owe informacje
techniczne zapraszamy do bezpoœrednich kontaktów telefonicznych i poprzez e-mail.

d - œrednica czujnika
Sn - strefa nominalna
K - d³ugoœæ zêba
S - odstêp miêdzy czujnikami

3d

5d

d
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,5
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S

K
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rys. 11

3
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d
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Rozpoznawanie kierunku ruchu
Rozpoznawanie kierunku ruchu obrotowego lub liniowego jest mo¿liwe przy wykorzystaniu wejœcia z dyskryminacj¹
fazy wspó³pracuj¹cego urz¹dzenia lub przerzutnika RS. Konieczne jest zastosowanie dwóch czujników oraz
odpowiedni kszta³t i wymiary elementów wyzwalaj¹cych (rys. 11)
Musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

S    d      (dla czujników typu A0, dla A1 S   2d)
K    2d+S

W konkretnym przypadku czas przelotu nale¿y wyliczyæ ze wzoru

Ø

czujnik

5
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