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SA M E N VAT T I N G

De maatregelen en producten voor het implementeren van voorschriften inzake machineveiligheid zijn de voorbije jaren steeds
diverser geworden. Het is de bedoeling om de functionele veiligheid nog beter te integreren in veilige machines en systemen. Er
zijn nu verschillende technologieën verkrijgbaar voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen.
Deze whitepaper behandelt aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen (ESPE’s) met de nadruk op opto-elektronische
beveiliging. Het geeft achtergrondinformatie over geavanceerde optische technologieën, specifieke applicaties, notities bij het
gebruik van ESPE’s, beslissende factoren waarmee rekening moet worden gehouden en bijkomende functies van ESPE’s.
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Aanrakingsvrije elektrische beveiliging (ESPE) voor veilige machines

Inleiding
De maatregelen en producten voor het implementeren van voorschriften inzake machineveiligheid zijn de voorbije jaren steeds
diverser geworden. Het is de bedoeling om de functionele veiligheid nog beter te integreren in veilige machiens en systemen. Er zijn
nu verschillende technologieën beschikbaar voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen.
Met aanrakingsvrije elektrische beveiliging (ESPE’s) is de beveiliging – in tegenstelling tot ‘fysieke bescherming’ – niet gebaseerd
op de fysieke barrière tussen personen en het risico zelf. De beveiliging komt tot stand door een tijdelijke scheiding. Zolang er zich
iemand in een bepaalde zone bevindt, worden geen gevaarlijke machinefuncties opgestart, en indien zulke functies reeds geactiveerd zijn, worden ze stopgezet. Er is een bepaalde tijd vereist, de zgn. stop-/doorlooptijd, om deze functies te stoppen. De ESPE
moet tijdig detecteren dat een persoon de gevaarlijke zone nadert en, afhankelijk van de applicatie, zich in de gevaarlijke zone
bevindt. De veiligheidseisen voor ESPE’s zijn onafhankelijk van hun technologie of werkingsprincipe beschreven in de geharmoniseerde norm EN 61496-1.

Voordelen van aanrakingsvrije elektrische beveiliging
Indien een operator regelmatig toegang moet krijgen tot een machine en bijgevolg aan een gevaar wordt blootgesteld, biedt het
gebruik van een ESPE in plaats van (mechanische) fysieke bescherming (kappen, omheining enz.) heel wat voordelen dankzij:
•• Verminderde toegangstijd (de operator moet niet wachten tot de beveiligingsinrichting opengaat)
•• Verhoogde productiviteit (tijdwinst bij het laden van de machine)
•• Verbeterde werkplaatsergonomie (de operator moet geen fysieke bescherming bedienen)
Bovendien worden niet alleen de operator, maar ook andere personen in de buurt beveiligd.

Fig. 1: Typische gevaren waarvoor aanrakingsvrije elektrische beveiliging kan worden gebruikt.

Tegen welke gevaren biedt aanrakingsvrije elektrische beveiliging geen bescherming?
Aangezien aanrakingsvrije elektrische beveiligingen geen fysieke grens creëren, bieden ze geen bescherming tegen emissies zoals
wegvliegende machineonderdelen, werkstukken of metaalresten, ioniserende straling, hitte (thermische straling), lawaai, stralen
van koelmiddelen, snijolie, smeermiddelen enz. (fig. 2). Het gebruik van een ESPE is ook niet mogelijk op machines met een lange
stop-/doorlooptijd, die onmogelijke minimumafstanden vereisen. In zulke gevallen zijn fysieke beschermgen aangewezen.

Fig. 2: Typische gevaren waarvoor aanrakingsvrije elektrische beveiliging niet kan worden gebruikt.

Technologieën voor aanrakingsvrije elektrische beveiliging
Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen kunnen personen detecteren door verschillende principes: optische, capacitieve, ultrasone, microgolven en passieve infrarooddetectie. Door hun onnauwkeurige resultaten zijn capacitieve en ultrasone
systemen niet geschikt gebleken. Passieve infrarooddetectie biedt geen zekerheid op het vlak van onderscheiding en microgolfsystemen werden nog niet voldoende getest. Opto-elektronische beveiliging werd al vele jaren en in grote aantallen in de praktijk
getest (fig. 3).

Opto-elektronische beveiliging
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De meest gebruikelijke aanrakingsvrije elektrische beveiligingen zijn opto-elektronische toestellen zoals:

Veiligheidslichtschermen en
foto-elektrische schakelaars
(AOPD: actieve opto-elektronische beveiliging)

Veiligheidslaserscanners
(AOPDDR: actieve optoelektronische beveiliging die
reageren op diffuse reflectie)

Beveiliging met
camera’s
(VBPD: vision-based
protective device)

Fig. 3: Voorbeelden van opto-elektronische beveiliging.

Fig. 4: Typische veiligheidsapplicaties voor opto-elektronische beveiliging.

Opto-elektronische beveiliging kan worden gebruikt voor talrijke veiligheidsapplicaties (fig. 4).
Veiligheidslichtschermen en foto-elektrische schakelaars (AOPD’s)
AOPD’s zijn beveiligingen die gebruik maken van opto-elektronische zendende en ontvangende elementen om personen te
detecteren in een vooraf bepaalde 2-dimensionele ruimte. De zender stuurt een reeks parallelle lichtstralen (normaal gezien infrarood) naar de ontvanger en die vormen een beschermveld dat de gevaarlijke ruimte beveiligt. De detectie vindt plaats wanneer een
ondoorzichtig voorwerp een of meer stralen volledig onderbreekt. De ontvanger detecteert de straalonderbreking met een signaalwijziging (OFF-positie) naar zijn uitgaande signaalgevers (OSSD’s). De signalen van de OSSD’s worden gebruikt om de gevaarlijke
machinefuncties stop te zetten. De internationale norm IEC 61496-2 omvat ook veiligheidseisen voor AOPD’s.
Typische AOPD’s zijn foto-elektrische veiligheidsschakelaars met 1 straal, beveiligingen met meerdere lichtstralen en veiligheidslichtschermen. Beveiligingen met meerdere lichtstralen zijn de AOPD’s met een detectiecapaciteit van meer dan 40 mm. Ze worden
gebruikt om de toegang tot gevaarlijke ruimtes te beveiligen (fig. 5). AOPD’s met een detectiecapaciteit van 40 mm of minder
worden veiligheidslichtgordijnen of veiligheidslichtschermen genoemd en worden gebruikt om gevaarlijke punten rechtstreeks te
beveiligen (fig. 6).

Fig. 5: Toegangsbeveiliging met meerdere lichtstralen.
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Op beveiligingen met meerdere lichtstralen en veiligheidslichtschermen worden in principe niet alle stralen tegelijkertijd geactiveerd, maar snel na elkaar AAN- en UITgeschakeld. Dit verbetert de resistentie tegen storingen van andere lichtbronnen en
verhoogt de betrouwbaarheid aanzienlijk. Voor geavanceerde AOPD’s synchroniseren zender en ontvanger automatisch via een
optische koppeling (fig. 7).
Door microprocessors te gebruiken, kunnen de stralen individueel worden geëvalueerd. Naast de zuivere beschermende functie,
garandeert dit ook bijkomende functies (zie “Bijkomende functies van ESPE’s” op pagina 13).

Fig. 7: Typische structuur van een veiligheidslichtscherm met zender en ontvanger.

Veiligheidslaserscanners (AOPDDR’s)
AOPDDR’s zijn beveiligingtoestellen die gebruik maken van opto-elektronische zend- en ontvangelementen om de reflectie van de
optische, door de beveiligingstoestellen gegenereerde straling te detecteren. De reflectie wordt gegenereerd door een voorwerp in
een gedefinieerde 2-dimensionele ruimte. De detectie wordt gesignaleerd met een signaalwijziging (UIT-positie) naar de uitgaande
signaalgevers (OSSD’s). Die signalen van de OSSD’s worden gebruikt om de gevaarlijke machinefuncties stop te zetten.
Veiligheidslaserscanners worden hoofdzakelijk gebruikt voor de beveiliging van stationaire en mobiele gevaarlijke zones.

Fig. 8: Beveiliging van stationaire gevaarlijke zone met een veiligheidslaserscanner.
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De veiligheidslaserscanner is een optische sensor die de omgeving scant met infrarode laserstralen in twee dimensies en een
gevaarlijke zone in de buurt van een machine of voertuig controleert. Hij werkt volgens het principe van looptijdmeting (fig. 10 en
11). De scanner stuurt erg korte lichtpulsen (S) terwijl tegelijkertijd een lichtlooptijdmeting loopt. Wanneer het licht een voorwerp
raakt, wordt het gereflecteerd en door de scanner (R) opgevangen. De scanner berekent de afstand tot het voorwerp op basis van
het tijdsverschil tussen de zender en ontvanger (Δt). Een gelijkmatig roterende spiegel (M) in de scanner deflecteert de lichtpulsen
zo dat een sectie van een cirkel wordt gedekt. De scanner bepaalt de exacte positie van het voorwerp met de gemeten afstand en
de rotatiehoek van de spiegel. De gebruiker kan de zone waarin de voorwerpdetectie de ESPE (beschermveld) activeert, programmeren. Geavanceerde toestellen maken het mogelijk om verschillende zones tegelijkertijd te controleren of tussen deze zones te
wisselen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de gecontroleerde zone aan te passen aan de snelheid van het voertuig of een
graduele respons (waarschuwingsveld – beschermveld) om onnodige onderbrekingen te voorkomen.

R

S

M

Fig. 10: De veiligheidslaserscanner vormt een beschermveld. Het voorwerp wordt
gedetecteerd door reflectie en looptijdmeting van de verzonden laserstraal.

Fig. 11: Basisstructuur van een laserscanner.

Veiligheidslaserscanners gebruiken individuele lichtpulsen in precieze richtingen en dekken niet continu de te controleren zone.
Via dit werkingsprincipe worden resoluties (detectiecapaciteiten) tussen 30 mm en 150 mm bereikt. Met het actieve scanningsprincipe zijn bij veiligheidslaserscanners geen externe ontvangers of reflectoren vereist. Veiligheidslaserscanners moeten op een
betrouwbare wijze voorwerpen kunnen detecteren met een extreem lage reflectiviteit (bv. zwarte werkkleding). De internationale
norm IEC 61496-3 omvat ook veiligheidseisen voor AOPDDR’s.
Beveiligingen met camera’s (VBPD)
VBPD’s zijn beveiligingstoestellen met een camera en gebruiken beeldverzamelings- en verwerkingstechnologieën voor de
veiligheidsdetectie van personen (fig. 12). Momenteel worden speciale lichtzenders gebruikt als lichtbron. Er zijn ook VBPD’s die
omgevingslicht gebruiken.
Er kunnen verschillende principes worden gebruikt om personen te detecteren, waaronder:
•• Onderbreking van het licht dat wordt gereflecteerd door een retroreflector
•• Looptijdmeting van het licht dat wordt gereflecteerd door een voorwerp
•• Grootte- en afstandmeting van een voorwerp
•• Controle van wijzigingen in achtergrondpatronen
•• Detectie van personen op basis van menselijke eigenschappen
De verwachte internationale norm reeks IEC 61496-4-x omvat ook veiligheidseisen voor VBPD’s.
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Fig. 12: Beveiliging van gevaarlijke punten met een veiligheidscamerasysteem op
een robot voor zonnecelproductie.

Detectiecapaciteit (resolutie) van opto-elektronische beveiliging
De detectiecapaciteit wordt gedefinieerd als de uiterste sensorparameter die de aanrakingsvrije elektrische beveiligingen(ESPE)
triggert. In de praktijk is dit de grootte van het kleinste voorwerp dat de ESPE kan detecteren binnen de gedefinieerde gecontroleerde zone (beschermveld). De detectiecapaciteit wordt bepaald door de fabrikant. Over het algemeen wordt de detectiecapaciteit bepaald door de som van de straalscheiding en de werkelijke straaldiameter. Dit garandeert dat een voorwerp van deze
afmetingen altijd een lichtstraal onderbreekt en dus wordt gedetecteerd ongeacht zijn positie in het beschermveld. Voor veiligheidslaserscanners is de detectiecapaciteit onafhankelijk van de afstand tot het voorwerp, de hoek tussen de individuele lichtstralen
(pulsen) en de vorm en grootte van de verzonden straal.
De betrouwbaarheid van de detectiecapaciteit wordt bepaald door het type klassificatie in de norm reeks EN 61496. Voor AOPDDR
is type 3 gedefinieerd. Voor AODP zijn type 2 en type 4 gedefinieerd (fig. 13). De voorschriften wat betreft optische interferentiebronnen (zonlicht, verschillende lamptypes, inrichtingen met hetzelfde ontwerp enz.), reflecterende oppervlakken, verkeerde
uitlijning tijdens normale werking en de diffuse reflectie van veiligheidslaserscanners spelen een belangrijke rol.

Functionele veiligheid

EMC (elektromagnetische compatibiliteit)

Maximum field of view of the optics
Minimumafstand a tot reflecterende
oppervlakken over een afstand D van
<3m

Minimumafstand a tot reflecterende
oppervlakken over een afstand D van
>3m

Verschillende zenders van hetzelfde
ontwerp in een systeem (werkplaats)

Type 2

Type 4

Voordeel Type 4

Tussen de testintervallen kan de
beschermende functie tijdens een
storing verloren gaan
Basiseisen
10°
262 mm

De beschermende functie blijft,
zelfs tijdens verschillende storingen, behouden.
Verhoogde eisen
5°
131 mm

Hogere risicobeperking

Reflective surface
Field of view
Minimum distance a

Hogere betrouwbaarheid van
de detectiecapaciteit

Grotere bedrijfszekerheid in
zware omgevingsomstandigheden.

Distance D sender – receiver

= afstand × tan (10°/2)
Geen speciale eisen (straalcodering aanbevolen)

= afstand × tan (5°/2)
Geen effect; maar indien beïnvloed
wordt OSSD uitgeschakeld

Fig. 13: Grootste verschil tussen AOPD’s van type 2 en type 4 volgens IEC 61496. De eisen voor toestellen van type 4 zijn hoger dan die voor type 2
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Belangrijke factoren die betrouwbare ESPE-beveiliging beïnvloeden
Minimumafstand en stop-/doorlooptijd
Er is altijd een stop-/doorlooptijd nadat het signaal is getriggerd om de gevaarlijke machinefuncties stop te zetten. De tijd van het
volledige systeem (de volledige controleketen) zit vervat in deze zogenaamde totale stoptijd. Die tijd bepaalt de vereiste minimumafstand tussen de beveiligingsinrichting en de gevaarlijke zone. De vereiste minimumafstand wordt berekend volgens norm EN
ISO 13855.
Het bepalen van de minimumafstand is van toepassing op ESPE’s met 2-dimensionele beschermvelden, bv., lichtschermen (AOPD),
laserscanners (AOPDDR) of 2-dimensionele camerasystemen.
De algemene formule voor het berekenen van de minimumafstand (veiligheidsafstand) is:
S = (K × T) + C
waarbij
•• S de minimumafstand is in millimeter, gemeten van het volgende gevaarlijke punt tot het detectiepunt en/of de detectielijn of
het detectievlak van de beveiliging.
•• K een parameter is in millimeter per seconde, afgeleid van de gegevens voor de naderingssnelheden van het lichaam of
lichaamsdelen.
•• T de totale stoptijd van het systeem is.
•• C een toeslag is in millimeter.
De extra afstand C hangt af van de detectiecapaciteit (fig. 14) voor een ESPE bij het naderen vanuit een rechte hoek, en van de
toeslag van het beschermveld boven het referentieniveau bij een parallelle benadering.

Fig. 14: Parameters voor het bepalen van de vereiste minimumafstand of hoogte
van het beschermveld bij het naderen vanuit een rechte hoek.

Voor de totale stoptijd T moet rekening worden gehouden met de volgende parameters:
••
••
••
••

8

Stoptijd van de machine
Responstijd van de veiligheidssturing
Responstijd van de beveiligingsinrichting (ESPE)
Toeslagen volgens de detectiecapaciteit van de ESPE, de hoogte van het beschermveld en/of het type benadering

W H I T E PA P E R | S I C K
Meer Machineveiligheid Know-How op www.sick-safetyplus.com

2015-01-13
Subject to change without notice

Aanrakingsvrije elektrische beveiliging (ESPE) voor veilige machines

Weerspiegeling van AOPD’s voorkomen
Voor AOPD’s komt de lichtstraal uit de zender. De diafragmahoek van de lens wordt zoveel mogelijk verkleind om een bedrijfszekere en correcte werking te garanderen, zelfs in geval van kleine uitlijningsfouten. Hetzelfde geldt voor de diafragmahoek van de
ontvanger (juiste diafragmahoek volgens IEC 61496-2). Toch kunnen ook bij kleinere diafragmahoeken, stralen van de zender licht
worden afgebogen waardoor een voorwerp niet wordt gedetecteerd (fig. 15 en 16). Daarom moeten alle reflecterende oppervlakken en voorwerpen (bv. materiaalcontainers, reflecterende vloeren) een minimumafstand tot het beschermveld van het systeem
behouden (zie fig. 13). Die minimumafstand hangt af van de afstand D tussen zender en ontvanger (breedte beschermveld). Deze
afstand moet langs alle kanten van het beschermveld behouden blijven.

Fig. 15: De persoon wordt betrouwbaar gedetecteerd en de gevaarlijke beweging
wordt gestopt.

Fig. 16: Het beschermende effect van de ESPE tenietgedaan door reflectie.

Voorkomen van wederzijdse storingen tussen AOPD’s
Indien verschillende AOPD’s dicht bij elkaar worden gebruikt, kunnen de zenderstralen van het ene systeem (S1) de ontvanger van
het andere systeem (R2) beïnvloeden. Met als risico dat de betrokken AOPD geen bescherming biedt (fig. 19). Dergelijke installaties moeten worden vermeden of anders moeten geschikte maatregelen worden getroffen, bv. ondoorzichtige schermen monteren
of de transmissierichting van een systeem omkeren. AOPD’s van type 4 moeten ofwel over geschikte externe zenderdetectie beschikken en bij beïnvloeding overschakelen op een veilige status (outputs in UIT-positie), ofwel over de technische middelen beschikken om storingen te vermijden. Normaal gezien wordt straalcodering gebruikt zodat de ontvanger alleen reageert op lichtstralen
van de erkende zender (hetzelfde gecodeerd) (fig. 17 en 18).

S1

Fig. 17 en 18: Er is geen wederzijdse storing tussen beveiligingstoestellen. De
persoon wordt betrouwbaar gedetecteerd door het coderen van de stralen of door
de beveiligingsapparatuur correct te monteren.
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Fig. 19: Bij wederzijdse storing werkt de ESPE-beveiliging niet
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Automatisch negeren van materiaal door ESPE’s
De volgende veiligheidsfuncties kunnen worden ondersteund door de logische eenheid of rechtstreeks via een geschikte ESPE

Tijdelijke uitschakeling van de beveiligingsfunctie (Muting)
De Muting-functie maakt het mogelijk de beveiligingsapparatuur tijdelijk uit te schakelen. Dat is nodig wanneer materiaal door het
beschermveld moet worden verplaatst zonder de machine stop te zetten (gevaarlijke machinestatus). Deze functie is ook nuttig
om de werking van de machine te optimaliseren (bv. een veiligheidslichtscherm uitschakelen tijdens de veilige aanlooptijd van de
matrijs in een pers, waardoor de operator makkelijker werkstukken kan verwijderen).
De Muting-functie is alleen toegestaan wanneer de toegang tot het gevaarlijke punt is geblokkeerd door materiaaldoorvoer (fig.
20) of – wanneer het niet mogelijk is om de beveiligingsinrichting te overbruggen – wanneer er geen gevaarlijke machinefuncties
aanwezig zijn. Deze situatie wordt geëvalueerd door de Muting-sensoren en Muting-signalen.
Voor de Muting-functie is grote voorzichtigheid geboden bij het selecteren en positioneren van de gebruikte Muting-sensor en
controllersignalen.
Dit zijn de voorwaarden om de Muting-functie veilig aan te schakelen:
•• Tijdens Muting moet een veilige status gegarandeerd zijn door andere middelen, bv. de gevaarlijke zone mag niet toegankelijk zijn.

••
••
••
••
••

Muting moet automatisch gebeuren, niet manueel.
Muting mag niet afhangen van een enkel elektrisch signaal.
Muting mag niet volledig afhankelijk zijn van softwaresignalen.
Een ongeldige combinatie of volgorde van Muting-signalen mag geen Muting als gevolg hebben.
De Muting-status moet onmiddellijk worden stopgezet nadat het materiaal voorbij is.

Om de differentiatiekwaliteit te verbeteren kunnen bijkomende limieten of signalen worden gebruikt waaronder:
••
••
••
••
••

Bewegingsrichting van het materiaal (volgorde van de Muting-signalen)
Beperking van de duur van de Muting
Machinesturing vraagt materiaal
Bedrijfsstatus van de elementen voor materiaalbehandeling (bv. transportband, rollenband)
Materiaalidentificatie door extra eigenschappen (bv. streepjescode)

Fig. 20: Muting-functie met veiligheidslichtscherm en Muting-sensoren op een
wikkelmachine
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Veiligheidslichtschermen met ingang/uitgang-functie
Een andere mogelijkheid om materiaal te vervoeren in een beschermde zone is via actieve differentiatie tussen mens en materiaal (ingang/uitgang-functie) met AOPD’s. Voor deze applicatie worden horizontaal geplaatste veiligheidslichtschermen (AOPD’s)
gebruikt. De mogelijkheid om elke lichtstraal te evalueren wordt gebruikt om het onderbrekingspatroon van materiaal of materiaaldrager (bv. pallet) te onderscheiden van een mens. Door zelflerende dynamische onderdrukking (Blanking) te gebruiken, alsook
andere differentiatiecriteria zoals bewegingsrichting, snelheid, ingangs- en uitgangspositie in het beschermveld enz., kan een
veiligheidsonderscheid worden gemaakt. Zo wordt op een betrouwbare manier verhinderd dat personen de gevaarlijke zone ongedetecteerd binnengaan (fig. 21 en 22).

Fig. 21 en 22: Ingang/uitgang-functie met horizontaal geplaatst veiligheidslichtscherm in een verwerkingsstation van een assemblagelijn in een autofabriek
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Veiligheidslaserscanners met variabel beschermveld
Een bijkomende mogelijkheid om materiaal door een beveiligde zone te transporteren, is via het verwisselen van de beschermvelden. Voor deze applicatie worden normaal gezien veiligheidslaserscanners gebruikt met verticale beschermvelden (onder een
lichte hoek). Het juiste beschermveld wordt geactiveerd door een reeks vooraf geprogrammeerde beschermvelden, door correct
gepositioneerde sensoren en de juiste signalen van de machinesturing. De omtrek van het beschermveld is vooraf geprogrammeerd zodat het doorgaande materiaal de beveiligingsapparatuur niet activeert, maar de niet-gecontroleerde zones klein genoeg
zijn zodat niemand de gevaarlijke zone ongedetecteerd kan binnenkomen (fig. 23).

Fig. 23: Materiaaldoorvoer met veiligheidslaserscanners, horizontale beschermvelden en correct geplaatste sensoren
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Bijkomende functies van ESPE’s
Onderdrukking (Blanking)
Voor heel wat AOPD’s kan de configuratie van de detectiecapaciteit en/of het beschermveld zo worden ingesteld dat de aanwezigheid van een of meer voorwerpen binnen een gedefinieerde sectie van het beschermveld de veiligheidsfunctie niet triggert
(UIT-positie). Blanking kan worden gebruikt om specifieke voorwerpen door het beschermveld te sturen (bv. slang voor koelmiddel,
glijgoot of drager voor werkstukken, fig. 24).
Bij vaste onderdrukking (‘fixed blanking’) wordt de grootte en positie van de onderdrukte zone nauwkeurig vastgelegd. Bij variabele
onderdrukking (‘floating blanking’) wordt alleen de grootte van de onderdrukte zone bepaald, maar niet de positie ervan in het
beschermveld (fig. 25).

Fig. 24: Vaste onderdrukking van lichtschermstralen op een afbraampers.

Vaste onderdrukking

Variabele onderdrukking

Vaste onderdrukking

Vaste onderdrukking met verhoogde groottetolerantie

Variabele onderdrukking met volle- Variabele onderdrukking met
dige voorwerpcontrole
gedeeltelijke voorwerpcontrole

Een voorwerp van een vaste grootte
moet zich op een specifiek punt in het
beschermveld bevinden.

Van de kant van de operator kan een
voorwerp van beperkte grootte door het
beschermveld worden gevoerd.

Een voorwerp van een vaste grootte
moet zich binnen een specifieke zone
van het beschermveld bevinden. Het
voorwerp mag bewegen.

Een voorwerp van een beperkte grootte
mag zich in een specifieke zone van het
beschermveld bevinden. Het voorwerp
mag bewegen.

Fig. 25: Criteria voor vaste en variabele onderdrukking.

Om gaten in het beschermveld te voorkomen, kan de aanwezigheid (of in sommige gevallen een wijziging in grootte of positie) van
een voorwerp worden gebruikt om de veiligheidsfunctie te triggeren (UIT-positie).
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PSDI-modus (Presence Sensing Device Initiation)
Het gebruik van de beveiligingsinrichting om de machinefunctie te triggeren (herinitiatie van de cyclus) wordt beschreven als PSDImodus. Deze modus is erg nuttig wanneer werkstukken in elke machinecyclus manueel worden geladen en gelost. Conform de normen kan de PSDI-modus alleen worden uitgevoerd bij AOPD’s van type 4 en een effectieve resolutie d ≤ 30 mm. In de PSDI-modus
wacht de machine in een bepaalde positie op een bepaald aantal interacties van de operator. Na dit specifiek aantal onderbrekingen geeft de AOPD de gevaarlijke beweging automatisch vrij.
De ESPE moet manueel worden gereset in de volgende omstandigheden:
•• Wanneer de machine start
•• Bij herstarten wanneer de AOPD tijdens een gevaarlijke beweging is onderbroken
•• Indien geen cyclusinitiatie was getriggerd binnen de opgegeven tijdsduur
Het is noodzakelijk om te controleren of de operator geen gevaar loopt tijdens het werkproces. Dat beperkt het gebruik van deze
modus op machines waarin de gevaarlijke zone alleen toegankelijk is via het beschermveld van de AOPD of via vergrendelde
bescherminrichtingen en de operator niet ongedetecteerd kan blijven tussen het beschermveld en de machine (aanwezigheidsdetectie).
PSDI-modus met enkelvoudige onderbreking betekent dat de AOPD de machinefunctie triggert (volgende cyclus) nadat de operator
een interventie heeft uitgevoerd (onderbreking) (fig. 26).
PSDI-modus met dubbele onderbreking betekent dat de AOPD de machinefunctie vergrendelt na de eerste interventie van de
operator (bv. werkstuk verwijderen). Pas nadat de operator de tweede interventie heeft uitgevoerd (onderbreking), zal de AOPD de
machinefunctie opnieuw vrijgeven (bv. invoeren van stukken hout).
De PSDI-modus wordt vaak gebruikt op persen en matrijzen, maar kan ook worden gebruikt op andere machines (bv. draaitafels,
automatische assemblagesystemen). Bij gebruik van de PSDI-modus mag het veiligheidslichtscherm niet te overbruggen zijn. Voor
persen gelden speciale voorwaarden voor de PSDI-modus.

Fig. 26: PSDI-modus met enkelvoudige onderbreking op een pers met veiligheidslichtscherm. Tijdens het laden van de werkstukken bevindt de matrijs (stempel) zich
op het bovenste punt. Nadat de operator het beschermveld heeft vrijgegeven, gaat
de matrijs automatisch omlaag.
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Besluit

Door hun werkingswijze, functionele flexibiliteit en de verschillende mogelijke applicaties om machines te beveiligen, hebben aanrakingsvrije elektrische beveiligingtoestellen heel wat voordelen. In de sector van de automatisering wordt al vele jaren gebruik gemaakt van speciale opto-elektronische beveiliging. Terwijl hun designvoorschriften staan gedefinieerd in de productnormen, wordt
hun toepassing beschreven in verschillende machinespecifieke normen van type C. Door het optische principe moet de designingenieur zeer nauwkeurig te werk gaan bij het aanbrengen van AOPD’s op een machine. De ondersteuning van een niet-gehinderde werkstroom en de positieve impact op de productiviteit zijn belangrijke argumenten om opto-elektronische beveiligingsinrichtingen te gebruiken.
Doordat vertragingen in het werkproces nagenoeg niet bestaan, is het niet gebruikelijk dat de operator van de machine de beveiligingstoestellen bedient. Daarom zijn de potentiële risico’s op lichamelijk letsel als gevolg van zulke handelingen – ongeacht
of de manipulator zich bewust is van het risico of niet – nauwelijks relevant voor aanrakingsvrije elektrische beveiliging. Naast
de vereiste bescherming van de operators, is de haalbare productiviteitsverbetering een belangrijk voordeel van aanrakingsvrije
elektrische beveiliging.
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