
Sensor Intelligence.

NIEUWE INVULLING MUTING  
MET NIEUWE NORM IEC 62046

Hoe & wat:  
Muting
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Toegang voor personen tot machines is vooral nodig voor onderhoud en reparatie of het oplossen van problemen. Doorgaans 
is toegang alleen mogelijk via met veiligheidsschakelaars beveiligde hekwerken of licht schermen, die ervoor zorgen dat gevaarlijke 
functies van machines worden gestopt als personen het beveiligde gebied betreden. De machine moet echter, om te kunnen 
produceren, wel van materialen kunnen worden voorzien en gereed product moet kunnen worden afgevoerd, zonder dat de 
machine hiervoor moet worden gestopt.

>> Dit vraagt om speciale maatregelen 
qua automatisering van de beveiliging. 
Een lichtscherm voor inloopbeveiliging met 
een al dan niet ingebouwde mutingfunctie 
biedt hiervoor een oplossing. Hiermee kan 
door middel van aanwezigheidsherkenning 
onderscheid worden gemaakt tussen per-
sonen en materialen. Hoe je muting moet 
toepassen, wordt tot nu toe maar summier 
beschreven in de normen. De nieuwe norm 
IEC 62046 moet voor meer duidelijkheid 
zorgen. Maar vergeet daarbij ook het 
gezonde verstand niet.

TIJDELIJKE ONDERBREKING
Muting is het tijdelijk onderbreken van 
een veiligheidsfunctie. Deze onderbreking 
wordt automatisch geactiveerd door de 
veiligheidsgerelateerde onderdelen van 
een besturingssysteem. Muting van een 
veiligheidslichtscherm wordt onder meer 
toegepast om producten in of uit machi-
nes te kunnen transporteren, zonder dat 
de machine een veiligheidsstop maakt. 
De mutingfunctie moet daarbij aan 
strenge voorwaarden voldoen.

Om ervoor te zorgen dat tijdens muting 
geen personen toegang krijgen tot de 
gevaarlijke machineomgeving, moet een 
situatie worden gecreëerd waarbij de veilig-
heidsbesturing onderscheid maakt tussen 
personen en producten. Hierbij spelen 
de mutingsensoren een doorslaggevende 
rol. Mutingsensoren moeten het materiaal 
detecteren en hoeven dus niet aan een 
speciale veiligheidseis, zoals de IEC 
61496-1, te voldoen. Muting   sensoren 
kunnen zijn: be nade rings schakelaars, 
ultrasoon sensoren, fotocellen, tasters, 
afstandmeetsensoren, contrasttasters, 
kleursensoren, luminescentiesensoren, 
detectielussen of...

De volgorde en tijdsspanne waarin deze 
sensoren worden geactiveerd bepaalt of 
de output van het veiligheidslichtscherm 
wel of niet wordt overbrugd. Bij de invoer 
van bijvoorbeeld een gestapelde pallet 
over een rollenbaan zorgen de muting-
sensoren ervoor dat het veilig heids-
lichtscherm in mutingconditie gaat, 
indien aan alle mutingvoorwaarden is 

voldaan. Dus ondanks dat de pallet door 
het veiligheidslichtscherm wordt gevoerd, 
leidt dit niet tot een veiligheidsstop. Dit 
gebeurt echter wel als een persoon via 
dezelfde rollenbaan door het veiligheids-
lichtscherm probeert te kruipen. Dit komt 
omdat de muting sensoren dan niet in de 
juiste volgorde worden geactiveerd (afb. 1).

Afbeelding 1.
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4 sensoren- / parallelmuting volgens IEC 62046

S1 = Afstand tussen A2 (B1) en  
  het AOPD-veld (mm)
S2 = Afstand tussen A1 en B2 (mm)
S3 = Lengte van het object (mm)
S4 = Afstand tussen A1 (B2) en  
  A2 (B1) (mm)
V = Baansnelheid (mm/s)
a  =  Afstand tussen de transport-

goederen en de fysieke  
afscherming (mm)

Treactie = Reactietijd van het lichtscherm 
  (sec)

Additionele optimalisatie maatregelen
 mutingeinde verzorgd door  
lichtscherm (ESPE)

 bandstopfunctionaliteit
 tijdbewaking (4 sec)
 richting en volgorde bewaking 

Sensor afstanden:
S1 > V • Treactie   < 200 mm
S2 < S3
S2 > 500 mm (lichaamsafmeting)
S4 > 250 mm (beenafmeting)
a  > 500 mm.  

Voorkom klemgevaar tussen de transport-
goederen en de fysieke delen van de instal-
latie. Zorg er tevens voor dat een persoon 
niet ongemerkt met de transportgoederen 
kan meelopen. Extra beveiligingsmaatrege-
len, zoals ‘bewaakte’ klapdeuren, vormen 
een optie. Afwijken van deze waarden kan 
mits de risicobeoordeling dit toestaat en  
de veiligheid gewaarborgd blijft.
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BETROUWBAARHEID
Belangrijk bij muting is, uiteraard, dat 
het veilig is, dat het niet per ongeluk kan 
worden geactiveerd en dat het moeilijk 
te manipuleren is. Met andere woorden: 
muting moet zorgen voor een betrouw-
bare overbrugging van de veiligheidssen-
soren, als het om materiaaltransport 
gaat, maar mag niet toestaan dat ook 
personen kunnen passeren. 

Om een veiligheidsniveau te kunnen rea-
liseren is een bewaakt overbruggingsys-
teem nodig met tenminste twee onaf-
hankelijke signalen. Als dit wordt gedaan 
met maar twee sensoren, is het raadzaam 
om een extra signaal te gebruiken dat 
aangeeft dat de muting mag plaatsvinden. 
Een voorbeeld van zo’n oplossing is het 
toepassen van twee fotocellen en een 
PLC-signaal.
 
JUISTE OVERBRUGGINGSCYCLUS
Om opzettelijke overbrugging of manipu-
latie te vermijden, worden de signalen 
(sensoren) bewaakt door bijvoorbeeld 

een mutingmodule in/aan het licht-
scherm zelf of een veiligheidsrelais met 
mutingfuctionaliteit of een veiligheids-
PLC. Dit veiligheidscomponent contro-
leert of de sensoren wel worden geacti-
veerd en gedeactiveerd in de juiste 
overbruggingscyclus. 

Al deze zaken zijn vastgelegd in de IEC 
62046 (Safety of Machinery – Applica-
tion of Protective Equipment to detect the 
Presence of Persons). Deze norm geeft 
praktische oplossingen voor applicaties 
met ESPE’s (Electro Sensitive Protective 
Equipment) en behandelt naast muting 
tevens:

 beveiligingskarakteristieken van zowel 
ESPE’s als drukmatten en -vloeren;

 PSDI (takten; de machine starten 
met behulp van een lichtscherm);

 start/restart interlock;
 blanking (blinderen);
 EDM (‘relaiscontrole’);
 inspecties.

IEC 62046
Muting wordt summier beschreven in bij-
voorbeeld de normen IEC 61496-1 en de 
ISO 13849-1. Veel uitvoeriger wordt 
muting echter in de technische beschrij-
ving IEC/TS 62046 beschreven. Deze 
technische beschrijving wordt binnen-
kort omgezet in een norm: de IEC 62046. 

Deze norm behandelt onder meer de 
plaatsing van mutingsensoren, de volg-
orde voor activatie van de mutingfunctie 
en hoe om te gaan met bijvoorbeeld een 
override van de mutingfunctie. De 
nieuwe norm IEC 62046 is hier behoor-
lijk uitgesproken over: 
 Muting mag enkel en alleen plaatsvin-

den als dit nodig is voor het proces en 
bovendien alleen op het daarvoor 
geschikte moment in de bedrijfscyclus. 
Maak hierbij gebruik van tijdslimieten en 
volgordebewaking 
 Tijdens muting moet de veiligheid 

gewaarborgd blijven, bijvoorbeeld bij de 
toegangsblokkade door een beladen >> 
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2 sensoren- / kruismuting volgens IEC 62046

S1 =  Afstand tussen het object-
detectiepunt en de optische  
as van het AOPD-veld (mm)

S2 = Lengte van het object (mm)
d =  Afstand tussen de optische as 

van het AOPD-veld en het snijpunt 
van de twee fotocellen (mm)

V = Baansnelheid (mm/s)
x  =  Afstand tussen de transport-

goederen en het 1e punt van  
de fysieke afscherming (mm)  
net nog in muting

Treactie = Reactietijd van het lichtscherm 
  (sec)

Additionele optimalisatiemaatregelen:
 mutingeinde verzorgd door  
lichtscherm (ESPE)

 bandstopfunctionaliteit
 tijdbewaking 

Sensorafstanden:
Het snijpunt van de twee fotocellen ligt 
hoger of gelijk aan de onderste straal van 
het AOPD, achter de optische as van het 
veiligheidsveld in het gevaarlijke gebied, of 
idealiter exact op het snijpunt van de AOPD.
S1 > V • Treactie   < 200 mm
d < 200 mm
x  < 200 mm;  

Zorg ervoor dat een persoon niet ongemerkt 
met de transportgoederen kan meelopen. 
Extra beveiligingsmaatregelen, zoals ‘be-
waakte’ klapdeuren, vormen een optie. 
Afwijken van deze waarden kan mits de risi-
cobeoordeling dit toestaat en de veiligheid 
gewaarborgd blijft.
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pallet. Let op misbruik bij gebruik van 
een muting-indicatie.
 Muting moet automatisch worden 

gestart en beëindigd door gebruik te 
maken van juist gekozen en geplaatste 
sensoren en/of eventueel door gebruik 
van signalen uit de besturing. Verkeerde 
signalen, volgorde en/of tijdsovertreding 
kunnen en mogen niet tot muting leiden.

MUTINGVOORWAARDEN
Indien sensoren en/of besturingssignalen 

worden gebruikt voor muting moeten ze 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

 Voor muting zijn minimaal twee signalen 
van verschillende onafhankelijke (hard-
ware)bronnen nodig.
 Een signaal van een enkele sensor 

mag niet twee keer worden gebruikt 
(direct en doorgelust via de PLC).
 Mutingsignalen mogen niet worden 

gegenereerd door hetzelfde eenkanaals 
besturingssysteem.
 Signalen op basis van een aanname 

mogen niet voor muting worden gebruikt 
(voorbeeld: transportband zou moeten 
lopen via een terugkoppelingscontact).
 Alleen geschikte signalen mogen voor 

muting worden gebruikt (bijvoorbeeld 
niet: “machine loopt”).
 Muting moet minimaal hetzelfde veilig-

heidsniveau (SIL/PL) hebben als de 
afschermende veiligheidsfunctie die hij 
tijdelijk onderbreekt.

Overige do’s en don’ts die in de norm 
worden genoemd:

 Muting mag niet worden geactiveerd 
door spanningsonderbrekingen, aard-
fouten en/of kabelbreuken.
 Muting mag niet geactiveerd worden 

wanneer het beveiligingsapparaat in 
lock-out staat of is afgeschakeld.
 Neem maatregelen tegen mechani-

sche beschadigingen, uitlijnproblemen 
en misbruik.
 Aanpassingen van de bedrijfsmodus 

met muting of het handmatig verstellen 
van de positie of timing van de mutingfunc-
tie mag alleen plaatsvinden met behulp 
van een sleutel, password of gereedschap.
 Muting moet worden beëindigd zodra 

één van de mutingsignalen die de muting-
functie in stand moet houden, wordt 
gedeactiveerd.
 Alle beveiligingsapparatuur moet vóór 

ingebruikname en daarna periodiek (<12 
maanden) worden geïnspecteerd door ter 
zake kundige personen. Daarnaast moeten, 
afhankelijk van de risico’s, bijvoorbeeld 
dagelijks functionele testen worden uit-
gevoerd door ‘getrainde’ operators.
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MUTINGCONFIGURATIES
Er bestaan drie soorten mutingconfigura-
ties: kruislingse muting met 2 sensoren 
(cross-beam muting), parallel muting met 
4 sensoren (parallel-beam muting) en exit-
only muting met 2 sensoren (L-configura-
tie). Bij kruislingse muting zijn de stralen 
gekruist geconfigureerd, zodat het kruis 
zich bevindt in het midden van het licht-
scherm. Alleen als beide stralen gelijktij-
dig worden verbroken, gaat het scherm in 
mutingconditie. Bij parallelle muting (afb. 
2) lopen de stralen evenwijdig aan het 
lichtscherm. Pas als de volgorde van ver-
breken van de stralen juist is, gaat het 
lichtscherm in mutingconditie. 

De configuratie die het meest geschikt is 
voor de toepassing, is afhankelijk van de 
producten, de productrichting en de 
mutingcondities. Bij al deze configuraties 
staat uiteraard de veiligheid van de mens 
voorop. Maar de mens blijkt nogal wispel-
turig en onvoorspelbaar en als die nog 
ergens een gaatje ziet om zich doorheen 
te wurmen, zal hij dat proberen.  >> 

2 sensoren / exit-only muting volgens IEC 62046
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afschermingS1 = Afstand tussen A2 en het  
  AOPD veld (mm)
S2 = Afstand tussen A1 en A2 (mm)
S3 =  Extra afschermingsafstand 

indien muting alleen door een 
timerfunctie wordt beëindigd

V = Baansnelheid (mm/s)
a  =  Afstand tussen de transport-

goederen en de fysieke  
afscherming (mm)

Treactie = Reactietijd van het lichtscherm  
  (sec)

Additionele optimalisatiemaatregelen:
 exit-only monitoring
 mutingeinde verzorgd door lichtscherm 
(ESPE)

 bandstopfunctionaliteit
 tijdbewaking (4 sec) nadat één van de 
fotocellen wordt gedeactiveerd 

Sensorafstanden:
S1 > V • Treactie   < 200 mm
S2 > 250 mm (beenafmeting)
S3 > V • 4 sec – 200 mm
a  > 500 mm.  

Voorkom klemgevaar tussen de transport-
goederen en de fysieke delen van de installa-
tie. Zorg er tevens voor dat een persoon niet 
ongemerkt met de transportgoederen kan 
meelopen. Extra beveiligingsmaatregelen, 
zoals ‘bewaakte’ klapdeuren, zijn mogelijk. 
Afwijken van deze waarden kan mits de risi-
cobeoordeling dit toestaat en de veiligheid 
gewaarborgd blijft.

Afbeelding 2.
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Ook ongemerkt meelopen met de trans-
portgoederen op de rollenband is een 
‘geliefde’ bezigheid. Daarom schrijft de 
norm als extra beveiliging minimumafstan-
den voor ter voorkoming van beknelling of 
erger, verplettering van menselijke 
lichaamsdelen. 

Zo zijn er minimale openingsafmetingen 
voorgeschreven voor bovenlichaam, hoofd, 
been en voet, alsmede voor teen, arm, 
hand en vinger. De mutingconfiguraties 
zijn er daarbij op gericht om met de sen-
soren de doorgang c.q. de overblijvende 
openingen tussen transportpallet en hek-
werk zo slim mogelijk te beveiligen, zodat 
er geen vinger tussen te krijgen is. Een 
uitgebreide, vooraf gemaakte risicobeoor-
deling moet bepalen welke muting -
configuratie in een bepaalde situatie het 
beste werkt.  

VOORBEELDEN
In de afbeeldingen 3, 4 en 5 wordt een 
aantal voorbeelden van muting getoond. 
In afbeelding 3 gaat het om car bodies die 
op skids door de fabriek worden getrans-
porteerd. Daarbij is gezorgd voor juiste 
gebiedsbeveiliging en voor de juiste veilig-

heidsafstanden. Er is beperkte toegang 
door afschermingen en een vloerverhoging. 
Interessant is dat manipulatie niet mogelijk 
is, doordat gebruik is gemaakt van ver-
borgen mutingsensoren in de vorm van 
inductieve schakelaars. 

In afbeelding 4 gaat het om het transport 
van car body parts, ook weer op skids. 
Hier zijn bewaakte klapdeuren toegepast 
om klemgevaar te voorkomen. Verder is 
gebruik gemaakt van verschillende typen 
mutingsensoren, zoals inductieve schake-
laars en fotocellen, om manipulatie te 
voorkomen. Het lichtscherm wordt perio-
diek gekeurd volgens Arbo en IEC 62046. 

Door afbeelding 5 staat een groot kruis. 
Het is een voorbeeld van hoe het niet moet. 
De minimale afstanden voor beknelling 
tussen afscherming en pallet zijn niet 
opgevolgd. Weliswaar gaf de risicobeoor-
deling aan dat het gevaar voor beknelling 
klein is omdat er geen personen in dit 

Afbeelding 3.

Afbeelding 5.

Afbeelding 4.

gebied aanwezig kunnen zijn. Echter, de 
foto vertelt een ander verhaal. Het lijkt er 
op het eerste oog inderdaad op dat toegang 
tot het gevarengebied niet te verwachten 
is tijdens productie. Maar wat doen die 
loopplaten over de kettingbaan daar dan? 

GEZOND VERSTAND
De nieuwe norm IEC 62046 is streng. In 
de praktijk zal blijken dat er soms niet 
volledig aan voldaan kan worden. Het is 
belangrijk zich daarbij te realiseren dat de 
nieuwe norm de ideale situatie beschrijft. 
In de praktijk zal het daarom in bepaalde 
gevallen niet lukken om voor de volle 
100% aan de norm te voldoen. 

Gezond verstand komt daarbij goed van pas 
en biedt vaak uitkomst. Bekijk daarom elke 
mutingtoepassing vanaf scratch, maak 
een risicobeoordeling, bepaal in hoeverre 
muting nodig is en volg de norm zoveel 
mogelijk - zónder de realiteit uit het oog 
te verliezen.


