Hoe & wat:
Machineveiligheid

MANIPULATIE MINIMALISEREN
BEDIENINGS- OF BEDRIJFSMODI ALS VEILIGHEIDSFUNCTIE

De NEN-EN-ISO 14119:2013 wordt wel
de anti-manipulatienorm genoemd. De
norm behandelt specifiek ‘veiligheidsschakelaars’ en blokkeerinrichtingen. Ook
voor andere veiligheidscomponenten is
anti-manipulatie echter geen overbodige
luxe, want wie kent de voorbeelden niet:
noodstopknoppen die zijn afgeschermd,
lichtschermen die achter de machine
staan, en veiligheidsrelais die zijn overbrugd. Het gebruik van bedienings- of
bedrijfsmodi kan helpen de behoefte tot
manipulatie bij de machinebediener te
verminderen. Maar zegt de NEN-EN-ISO
14119:2013 daar iets over? SICK’s veiligheidsexpert Maarten Braadbaart legt uit.
>> Sneller kunnen werken is een van de
redenen om een veiligheidsvoorziening te
manipuleren. Dit valt onder het kopje ‘Te
voorzien misbruik’. Maar er zijn ook
andere redenen, zoals ergonomische fouten, het verkeerd toepassen van beveiligingscomponenten, en ontwerpfouten.
Juist in die ontwerpfase kan de machinebouwer ervoor zorgen dat de operator niet
wordt gestimuleerd de veiligheidsvoorzieningen te saboteren of manipuleren. Het
toepassen van bedienings- of bedrijfsmodi
kan daarbij helpen. Als je bijvoorbeeld de
beveiliging met een keuzeschakelaar tijdelijk en onder bewaakte condities kunt
uitschakelen, is het makkelijker om een
storing te verhelpen. Via dezelfde keuzeschakelaar kun je bijvoorbeeld ook zorgen
dat de machine alleen maar langzaam kan
draaien: het inregelen van de machine
wordt nu veel makkelijker en manipulatie
is niet meer nodig.
BLOKKEERINRICHTINGEN INTEGREREN
De EN 14119 definieert welke stappen in
het engineeringsproces moeten worden
genomen om veiligheidsvoorzieningen op
blokkeerinrichtingen veilig te integreren. De
norm behandelt niet alleen beweegbare blokkeerinrichtingen als deuren en kappen, maar
ook vaste blokkeerinrichtingen zoals hekken
die van schakelaars zijn voorzien.

Het gebruik van bedienings- of bedrijfsmodi kan helpen de behoefte tot manipulatie bij de
machinebediener te verminderen

In de praktijk worden blokkeerinrichtingen
vaak omzeild om meer rendement te behalen. Het snel oplossen van storingen, het
alvast opstarten tijdens het inregelen van
de machine of het geleiden van producten
om storingen te voorkomen zijn veel
geziene acties die gevaarlijke werkomstandigheden opleveren. Machinebouwers
worden volgens deze norm geacht om
maatregelen te nemen om manipulatie
tegen te gaan.
SCHAKELAARS EN INSTALLATIE
De EN 14119 classificeert in hoofdstuk
3 de verschillende werkingstechnologieën
van de veiligheidsvoorzieningen – bijvoor-
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beeld van mechanische schakelaars of
contactloze schakelaars, gecodeerd of
ongecodeerd – maar gaat ook dieper in
op bijvoorbeeld elektrische en/of mechanische vergrendelingen en de verschillende activeringsprincipes.
Vervolgens beschrijft de norm de eisen
voor installatie van de verschillende vormen van schakelaars:
Hoe monteer je de verschillende
schakelaars?
Hoe worden ze geactiveerd?
Welke vergrendeling gebruik je voor
procesbewaking en/of welke krachten
moet een vergrendeling kunnen
weerstaan?
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In dit deel van de norm worden ook de
basismaatregelen om manipulatie te
voorkomen beschreven. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de plaatsing van de schakelaar, de montagemethode, de bewaking
van vergrendelingen, maar ook het introduceren van een wachttijd indien een vergrendeling wordt gesaboteerd.
SCHAKELAAR EN APPLICATIE
In hoofdstuk 6 wordt de keuze van de
schakelaar toegelicht ten opzichte van de
applicatie:
Waarop moet je letten bij de keuze
van welk type schakelaar?
Heb je eigenlijk vergrendeling
nodig in je applicatie?
Hoe ga je om met de omgevings
variabelen?
Verder behandelt de norm natuurlijk ook
de besturingseisen waaraan de integratie
moet voldoen. “Hoe bewaak ik de veiligheid van de schakelaars?” – met verwijzing
naar de EN 13849-1. Ook worden bijvoorbeeld het voorkomen van ‘Common Cause
Failures’ (CCF) en het toepassen van ‘fault
exclusions’ in de norm behandeld. Dit
deel behandelt ook heel summier het in
serie schakelen van schakelaars. Meer
details hierover in de Engelstalige NPRISO/TR 24119:2015 Safety of machinery
- Evaluation of fault masking serial connection of interlocking devices associated
with guards with potential free contacts.

1 Implementeer eerst de basisveilig-

heidsmaatregelen, zoals onder
andere ook al beschreven in de
oude EN 1088:
-	Installeer de schakelaars volgens
gebruiksinstructie.
-	Voorkom het losraken van
de schakelaar.
-	Gebruik de schakelaar niet
als mechanische stop.
-	Voorkom beschadiging tijdens
gebruik.
-	Houd rekening met de
omgevingsomstandigheden.

2 Controleer of er een vermoeden van

manipulatie is. Is er zo’n vermoeden?
Dan schrijft de norm onder andere
alternatieve bedienings- of bedrijfsmodi voor om de motivatie tot manipuleren te verminderen.

3 Als er nog steeds een vermoeden

tot manipulatie bestaat, volg dan de
additionele maatregelen voor
schakelaars, zoals weergegeven
in die inmiddels beruchte tabel 3.

VEEL VRAGEN
Deze maatregelen leiden tot veel vragen:
“Wat moet nu wel en wat niet?”, “Welke
schakelaar heb ik dan nodig?” en “Waar
kan ik deze informatie vinden?”. Ook het
toepassen van de aanbevolen extra schakelaar is een maatregel die de machinebouw niet graag toepast. Door gebruik te
maken van hoog gecodeerde schakelaars
kun je dit voorkomen. Nadeel hiervan is
echter dat deze schakelaars ook echt
‘hoog’ gecodeerd moeten zijn. In de praktijk
zijn dit meestal alleen de ‘Unique Coded’
contactloze schakelaars. Maar die schakelaars passen machinebouwers niet
graag toe vanwege de vaak ingewikkelde
inleerprocedures en/of vervangingsmogelijkheid.
BEDIENINGS- OF BEDRIJFSMODI
Wil je als engineer tabel 3 van de EN
14119, en dan met name die extra schakelaar, vermijden? Dan moet je zorgen dat
de motivatie tot manipulatie al in het ontwerp is weggenomen. Het toepassen van
bedienings- of bedrijfsmodi is hier een
goed hulpmiddel bij. Bijlage H van de EN

MANIPULATIE VOORKOMEN
Wat de preventie van manipulatie betreft
is hoofdstuk 7 het belangrijkste hoofdstuk. De EN 14119 beschrijft hierin de
maatregelen die je moet nemen om manipulatie van schakelaars te voorkomen.
De basisregel, eigenlijk toepasbaar voor
alle beveiligingsmaatregelen op elke
machine, luidt:
De machine moet zodanig ontworpen zijn
dat manipulatie eigenlijk niet nodig is.
Dat bereik je door een eenduidige bediening, foutvrije werking en beveiligings
middelen die de operator niet onnodig
hinderen. Lezen we verder dan geeft
figuur 9 uit de norm duidelijk weer waar
een engineer aan moet denken bij het
toepassen van schakelaars op blokkeerinrichtingen:

De anti-manipulatienorm NEN-EN-ISO 14119:2013 behandelt specifiek
‘veiligheidsschakelaars’ en blokkeerinrichtingen.
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14119 helpt je om het aantal bedieningsmodi vast te stellen. Via een invuloefening
kun je bepalen of het aantal bedieningsmodi inderdaad leidt tot een eliminatie of
vermindering van de reden tot manipulatie.
MACHINERICHTLIJN
Indien we het aantal bedieningsmodi hebben bepaald, moeten we deze integreren
in het ontwerp. Volgens de EN 13849-1 is
‘bedienings- of bedrijfsmoduskeuze’ een
veiligheidsfunctie. Zowel de EN 12100,
hoofdstuk 6.2.11.9 Control mode for setting, teaching, process changeover, faultfinding, cleaning or maintenance en
hoofdstuk 6.2.11.10 Selection of control
and operating modes als de EN 60204,
hoofdstuk 9.2.3 Operating modes stellen
eisen aan gebruik en integratie van de
bedienings- of bedrijfsmoduskeuze. Basis
voor deze eisen is echter gewoon de Machinerichtlijn zoals verwoord in de MR
2006/42/EG (zie pag. 4).

De basis voor de eisen aan gebruik en integratie van de bedienings- of bedrijfsmoduskeuze
is gewoon de Machinerichtlijn.
Type 1
schakelaars,
behalve
scharnierbare
en type 3
schakelaars

Type 1 schakelaars, indien
scharnierbaar

Principes en maatregelen

Type 2 en 4
schakelaars, laag of
medium gecodeerd,
zoals vermeld onder
7.2.b 1 en 7.2.b 2,
met en zonder
elektromagnetische
vergrendeling

Type 2 en 4
schakelaars, hoog
gecodeerd, zoals
vermeld onder 7.2.b
3, met en zonder
elektromagnetische
vergrendeling

Sleuteltransfer
(trapped key)
systemen,
medium of hoog
gecodeerd

Montage buiten bereik. Zie 7.2.a 1
Fysieke blokkering/afscherming.
Zie 7.2.a 2
Verborgen montage. Zie 7.2.a 3
Statusbewaking of cyclische test.
Zie 7.2.d i en ii

minimaal 1
maatregel

minimaal 1
maatregel

Niet los te maken bevestiging van
positieschakelaar en actuator. Zie 7.2.c
Niet los te maken bevestiging van
positieschakelaar. Zie 7.2.c

vereist

Niet los te maken bevestiging van
actuator. Zie 7.2.c

vereist

Extra schakelaar en bewaking
op aannemelijkheid. Zie 7.2.d 2

aanbevolen

vereist
vereist

vereist

vereist

aanbevolen

Additionele maatregelen tegen manipulatie van schakelaars op basis van type – de beruchte tabel 3 uit de EN 14119.
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Start

Doorvoeren basismaatregelen
tegen manipulatie•

Is er een reden
om te manipuleren?
(Annex H)
Nee

ja

Is de reden
tot manipulatie te elimineren
of te minimaliseren?

ja

Nee
Implimentatie van de extra
maatregelen tegen manipulatie
volgens tabel 3 (7.1d)
binnen redelijke grenzen

•bijvoorbeeld gedwongen contacten
bevestiging met 'no return screws'

Eliminatie of minimalisatie van
de reden om te manipuleren door
ontwerpmaatregelen of het toepassen
van alternatieve bedrijfsmodi

einde

Implementatie van maatregelen en motief voor manipulatie – figuur 9 uit de EN 14119.

Machinerichtlijn 2006/42/EG
Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines
1.2.5. KEUZE VAN DE BEDIENINGS- OF BEDRIJFSMODUS
De gekozen bedienings- of bedrijfsmodus
moet voorrang hebben op alle andere
bedienings- of bedrijfsmodi, met uitzondering van de noodstopinrichting. Als de
machine is ontworpen en gebouwd om
gebruikt te worden volgens verschillende
bedienings- of bedrijfsmodi, waarbij verschillende beschermingsmaatregelen
en/of werkwijzen vereist zijn, moet de
machine voorzien zijn van een in elke
stand vergrendelbare functiekeuzeschakelaar. Elke positie van de functiekeuzeschakelaar moet duidelijk herkenbaar zijn
en mag slechts met één bedienings- of
bedrijfsmodus verbonden zijn.
Om het gebruik van bepaalde functies
van de machine tot bepaalde categorieën
bedieners te beperken, mag de keuzeschakelaar door andere middelen worden

vervangen. Als de machine voor bepaalde
handelingen moet kunnen functioneren
met een verplaatste of verwijderde
afscherming en/of een uitgeschakelde
beveiligingsinrichting, moet de functiekeuzeschakelaar voor de bedienings- of
bedrijfsmodus tegelijkertijd:
alle andere bedienings- of bedrijfsmodi uitschakelen;
de werking van gevaarlijke functies
uitsluitend mogelijk maken door
middel van bedieningsorganen die
onafgebroken moeten worden
bediend;
de werking van gevaarlijke functies
alleen mogelijk maken in omstandigheden met een verminderd risico
en daarbij elk gevaar ingevolge aan
elkaar geschakelde regelingen voorkomen;
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de werking van gevaarlijke functies
door gewilde of ongewilde invloed
op de sensoren van de machine,
onmogelijk maken.
Indien aan deze vier voorwaarden niet
gelijktijdig kan worden voldaan, moet de
functiekeuzeschakelaar andere beschermingsvoorzieningen in werking stellen,
die zijn ontworpen en gebouwd om een
veilige werkruimte te garanderen. Verder
moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren van de onderdelen
waarop hij invloed uitoefent, kunnen
beheersen.
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