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1!1. Przegmiot normy. Przedmiotem norm}' są podstawowe w,magania i badania czujnika iglicowego,
będącego elementem urządzenia
automatyzacji rozjazdów kopalnianych.
1 •.2.

Zę]sres

1 , 3·.

Określenia

stosowania przedmiotu norm.:y. Czujnik iglicowy przeznaczony jest przede wszystkim
do _sygnalizowania położenia iglic}' i do sprawdzenia ~ej prz,legania do sz'n' oporowej.
Czujnik iglicowy jes~ prz,stosowen~ do pracy w
.p odziemiach kopalni ze stopniem "a" niebeŻpieczeń
stwa wybuchu wg Rozporządzenia Prezesa Rady Mi-·
nistr6w z dnia 1 sierpnia 1969 r.

1.3,1, Mipimalpy zatres przesppięcia zwor~
odległość pomiędz, dwoma położeniami igliOJ' wzglę
dem szyny oporowej, prz~ któryQb następuje zw~ie
1 rozwarcie st,k6w czujnika iglicowego,

. . . . . . ~~.M:.~-. -

~

odległość

po-

punktami wyznaozon,mi przez położe
nia zwor,, przy których zestyk hermetyczny jest
stale zwarty.
międz, dwo~

1.3.3, Napiecię znamiopowę czujnika - napięcie
na zaciskach obwodu sterowanego czujnikiem iglioow,m, na które ten obwód zostal zbudowany,

- moo wyznaczo-

na ilooz,nem napięcia 1 natęłenia prądu, prę której ozujnik iglicowy
wykonuje bez uszkodzenia

5 • 10? łączeń.

PN-?1/E-01200 s,mbole graficzne ogólne stosowane w elektryce
PN-60/E-04000 Sprzęt elektryczny na napięcie nie
przekraczające 750 v. Typowe metod~ badań te~
nicznych
PN-63/E-08106 Osłon, urządzeń elektroenergetyo5nyoh. Stopnie ochron, przed dotknięciem, przedostani.em się oba,ch cial. stal,cb. oraz wo~.
w,magania 1 badania techniczne

PN-?1/H-9?005 Ochrona przed
t,czne powłoki cynkowe
PN-72/H-9?006 Ochrona przed

korozją.

Elektroli-

koroz~ą.

Elektroli-

cyczna powioki Ni, Ni:..Cr, Cu-Ni-Cr,

Wymagania

1 badania
PN-?0/0-?9401 Opakowania kartonowe i tekturowe.
Pudełka. Wspólne w,magania i badania
Rozporządzenie

Prezesa Ra~ Ministrów z
dnia
1 si~rpnia 196~ r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac, orąz bezpieczeństwa po~arowego w podziemn,cn zakl~dacn g6rnicz,on (Dz.Ust. nr 24/196~
.

.

1.3.4. Minimalnl pr§d w impulsie maks}'malne
natężenie prądu, przy któr,m podczas pracy
czujnik·a iglico-wego nie nastąpi sklejenie się st'CZUJNIK

k6w.

IGLICO~~

BN-?3/1722-26

Główny łns1ył\Jł GóMlłełwa

Ustanowiona pr:.r;ez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 1O grudnia 1973 r.
iako norma obowi'ązuiqca w zakresie produ-kcji od dnia 1 lipca 197 4 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 8/1974 poz. .21
WYDAWN!CTWA NORMALIZACYJNE 1974.
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5 • 107 łączeń, nie powinno nastąpić sklejenie się

3, WYMAGANIA PODSTAWOWE
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1 Podstawowe.. .w:ymiąr:y w mm i przykładową konstrukcję czujnika iglicowego podano na _ r~sunku •
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p owi-

nien wynosić 1,5~o:s mm.
3,3, Mak§,malnl
czać

przesuw zworY powinien przekra-

6 mm •.

3,4, Napiecie ' znamionowe czuj nika iglicowego powinno wynosić 250 V prądu stałego,
3.5. Minimal;, prad w impulsie powinien w,nosić
1 A. Przy tej wartości prądu, po w:ykonaniu cz.u jnikiem 1000 ląozeń, n·i e powinno następić sklejenie się styków, a opornoś6
styków nie powinna
pr ze.krocrzy ć 1 n •
3,6,

50

w.

moc laozeniowa powinna wynosić
cym obciążeniu, po ~konaniu czujnikiem

M~imalna

fTz~

3,?,

Oporność

izolacji, Czujnik iglicowy, prZJ'
· wilgotności względnej 95 ±3% i temperatu~ze 20 +
25°C, powinien leykaz,wać oporność izolacji nie
mniejszą niż 5 M n,
•

W~trzymałąść

elektr,czna ·i zolacji, Izolacj'a mię.dZ'jr przewodem łąozłlcym zest-yk hermetyczny
i obudową pow-inna wytrzymać w citlSU 60 s napię
cie probiercze o wa~tości skutecznej 2000 v.
3,8,

Izolacja międz:v przewodem~,
met,cznJ' powinna veytrzymać w

probiercze o
;,g,

łęoząoymi

ciągu

wartości skuteczne~

60 s

400

zes1ytk hern_apięoie

v.

Dla zapewnienia wo~ozel
ności czujnik iglicow, powinien b,ć.w,posażoU1 w
osloaę cypu IP 5? wg ffi-63/E-08106,
Wodoszczelność,

•

3
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3.10, Zabezpieczenie przed korozją, Części metalQwe czujnika iglicowegQ powinn, b'6 w~konane z
materiałów

nie ulegających korozji · lub powinn,
mieć trwałe pokr,oie antykoroz,jne.
częściach.

Na

stalowych. zaleca

się

stosowanie powłok ochronnych., odpowiadają.o,cb. wymaganiom lli-71/
H-9?005 lub PN-72/H-9?006, ~lementy konstruko,jne czujnika powinn, być ~konane z takich materiałów, ab, w miejscach ich st~ku nie występowała
korozja elektrolit,ozna,
'

·•

Tablica 1

Lp.

3.12, Cechowanie. Każd' czujnik iglico~ po.w inien'b~ć zaopatrzon, w tabliczkę
znamionową
umieszczoną na części zawierającej
zestyk hermet~ozny, Na tabliczce powinny być
uroi eszczone oo
następujące

2

Sprav:dzenie minimalnego

zakresu

zwory

przesunięcia

3

Spra\'rdzenie maksymalne~o
przesu\'TU zwory

4

Spravrdzenie minimalnego
prądu w impulsie
Sprawdzenie minimalnej moc

Opis badania \~rg

3.2

3.6

łączeniowej
'

6

?
8

9
10
-11

dane:

wg

Sprawdzenie wymiarów

'.

3.11. Zacisk uziomowy, Na części czuj~ iglicowego z zest:ykiem hermetyczn:ym powinien się znajdować zacisk uziomowy oznaczon:v znakiem
uziomu
wg PN-71/E-01200,

vlymagania

badań

1

5

najmniej

Rodzaje

Sprawdzenie oporności izolacji
Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji
Snrawdzenie
wodoszczelności
.
.
Sprawdzenie zabezpieczenia
przed korozją
Sprawdzenie zacisku uziomo\.tego
Sprawdzenie cechowania

5.3.6
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12

5.3.10
5.3.11

a) nazwa lub znak WJ?tw6rn1,
b)

o)
d)
e)
f)
g)

numer normy ,
napięcie znamionowe,
minimalna moo łączeniowa,
numer fabr~czny,
rok produkcji,
a,mbol GE,

5,2, Fobierapie próbek, Do badań peln,ch należ~
pobrać co najmniej dwa czujniki iglicowe,
Badaniom niepełn~m . podlegają wsz~stkie ozujniki iglicowe.
.

s. 3.

Opis

badań

5.3.1. Sprawdzenie
4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I

TRANSPORT

_4.1. Pakowanie. Czujniki iglicowe należ~ pakować w pudełka kartonowe wg P.N-?0/0-?9401, . Obydwa
element, czujnika (zwora magnet,czna i część zawierająca zestyk b.ermetyozny) powimcy być owinię
te papierem.
4,2, PrzechoW3Wan:l.§• C~ujnild. iglicowe należy
przeab.ovcywać w pomieszczeńiu zamkniętym, wolnym.
od p,lu 1 żrąo,cb. wyziewów ohemiozn,ch. ·.
4~3,
wozić

Transport,

Czu~niki

iglicowe

krytymi i . resorowanymi

należy

środkam:J

prze-

transpor-

suw-

~iarką.

5.3.2. Sprawdzenie migjmalnego przesunięOOa zwor:v, W obwód zestyku hermetycznego włączyć omomierz~
Zworę magnetr.yczną czujnika
umieścić nad
zestykiem przy zaoho~aniu odległo~oi podanej na
r,sunku. Zworę przeęuwać wzdlut osi zestyku_ od
stron-y ekranu magnetycznego i zaznaczyć
położe
nie, w którym zestyk zos.t anie zwarty. Następnie
przesuwając zworę
z powrotem, zaznaoz,ć położe
nie zwor,, w którym zest3'k zostanie rozwarty, Zwal:'oie 1 rozwarcie st,k6w ustalić na podstawie wskazań omomierza,
Suwmiarką zmierzyć odległość . między

dwoma

za-

znaozon,mi punktami.

tu,
5. BADANIA
5.1, Program

w~miarów przeprowadzić

badań

5.1,1. ~adan1a pelpe należ,. przeprowadzić prz,
okresowe3 kontroli produkóji wykonywanej oo najmniej raz na trz, lata lub po każdej zndanie konstrukcji, materiałów lub procesów teobnologiczn,cb,
•
mogąOJ'Ch mieć wpl;yw na
zmianę
jakości czujnika
iglicowego.

Zakres badań pel~on obejmuje wsz,stkie
dzenia podane w tabl, .1.

spraw-

5.1.2, Badania niepełne należy przeprowadzać
.prz3 odbiorze czujników igliooycych. Zakres badań
niepełn,oh obejmuje sprawdzenia wg tabl. 1, lp.1
2, 6, 7, 10 i 11.

5,3,3, Sprawdzenie maks,malnego przesuwu zworJ 1
W obwód zest~ku hermet-yosnego włączyć omomierz.
Zwo.rę uagnetyozną czujnika umieścić nad zest-ykiem
prz, zachowaniu odległości podanej
na rysunku,
Zwor~ przesuwać wzdłuż osi zest-yku od strorcy ekranu magnetycznego i zaznacz-yć Pll:llkt • w kt6r:vm zest~k zostanie zwart,,
Następnie przesuwać
zworę
aż do rozwarcia styków i saznaoz~ć punkt,
w kt6rym.zestyk zostanie rozwart,. Zwarcie i rozwarcie
st:vków czujnika ustalić na podstawie wskazań omomierza.
Suwmiarką zmierz,ć odległość międz:v

znaczonymi

dwoma

za-

punktami,

5,3,4, Sprawdzenie mipimalnego prądu w ·impulsie. Styki czujnika iglicowego połącz,ć w szereg
z rez,storem o oporności 250 O i o mocy 250 W

