Hoe & wat:
Snelheidsbewaking

MANIPULATIE MINIMALISEREN

VEILIGE SNELHEIDSBEWAKING

Manipulatie kun je het best omschrijven als een actie die een veiligheidsfunctie inactief maakt of omzeilt met de bedoeling de
machine te gebruiken, op een manier zoals niet bedoeld door de ontwerper of zonder de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
>> In de NEN-EN-ISO 14119:2013, ook
wel de anti-manipulatie norm genoemd,
worden de stappen in het engineeringsproces gedefinieerd om veiligheidsvoorzieningen op blokkeerinrichtingen op een
veilige manier te integreren. De norm
behandelt beweegbare blokkeerinrichtingen als deuren en kappen, maar ook vaste
blokkeerinrichtingen zoals hekken die van
schakelaars zijn voorzien. In de praktijk
worden deze blokkeerinrichtingen, maar
ook andere veiligheidscomponenten zoals
lichtschermen of scanners, regelmatig
omzeild om meer rendement te behalen.
Het snel oplossen van storingen, alvast
opstarten tijdens het inregelen van de
machine of producten geleiden om storingen te voorkomen, zijn vaak geziene acties
die gevaarlijke werkomstandigheden opleveren. Machinebouwers worden volgens
deze norm geacht om maatregelen te
nemen om manipulatie tegen te gaan.

Natuurlijk kun je deze norm ook gebruiken
om manipulatie bij andere veiligheidsvoorzieningen tegen te gaan.
BASISREGEL
De EN ISO 14119 beschrijft de maatregelen die je moet nemen om manipulatie 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 beveiligingsmiddelen
die de operator niet onnodig hinderen. Bij
het toepassen van deze basisregel wordt
de engineer gevraagd om specifiek te controleren of er een vermoeden van manipulatie is. Is er zo’n vermoeden? Dan worden
onder andere alternatieve bedienings- of
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bedrijfsmodi voorgeschreven om de motivatie tot manipuleren te verminderen. Het
toepassen van bedienings- of bedrijfsmodi
is namelijk een beproefd hulpmiddel om de
motivatie tot manipulatie te verminderen.
MACHINERICHTLIJN
Indien we het aantal bedieningsmodi hebben bepaald, moeten we deze integreren in
het ontwerp. Volgens de EN-ISO 13849-1
is ‘bedienings- of bedrijfsmoduskeuze’
een veiligheidsfunctie. Zowel de EN-ISO
12100 als de EN 60204-1 stellen eisen
aan gebruik en integratie van de bedienings- of bedrijfsmoduskeuze. Basis voor
deze eisen is echter gewoon de Machinerichtlijn. Belangrijk is dat bijvoorbeeld een
noodstopinrichting nooit mag worden uitgeschakeld/overbrugd. >>
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Als de machine is ontworpen en gebouwd
om gebruikt te worden met verschillende
bedienings- of bedrijfsmodi, waarbij per
bedienings- of bedrijfsmodus andere
beveiligingsmaatregelen 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. Ook moet
de bediener vanaf de bedieningspost het
functioneren van de onderdelen waarop
hij invloed uitoefent, kunnen overzien.
VOORDELEN VAN EXTRA BEDIENINGSOF BEDRIJFSMODI
Het toepassen van extra bedienings- of
bedrijfsmodi heeft naast het tegengaan
van manipulatie nog veel meer voordelen.
Als je bijvoorbeeld de beveiliging met een
keuzeschakelaar tijdelijk en onder
bewaakte condities kunt uitschakelen, is

het ook nog eens makkelijker en sneller
om een storing te verhelpen. Via dezelfde
keuzeschakelaar kun je bijvoorbeeld via
veilige snelheidsbewaking ervoor zorgen
dat de machine alleen maar langzaam kan
draaien: het veiliger inregelen van de
machine wordt voor de gebruiker veel eenvoudiger. Daarnaast is het bijvoorbeeld
met diezelfde veilige snelheidsbewaking
mogelijk de vergrendelde deuren rondom
de productiemachine veel eerder te openen,
omdat je niet meer afhankelijk bent van
een extra berekende wachttijd.
VEILIGE SNELHEIDSBEWAKING
Het gebruik van extra bedienings- of
bedrijfsmodi in combinatie met veilige
snelheidsbewaking zorgt dus niet alleen
voor een veiligere werkomgeving, maar
levert vaak ook functionele gebruiksvoordelen voor de operator en bovenal tijdwinst in het productieproces.

Een veiligheidsencoder kan worden gebruikt
om de snelheid te monitoren

VEILIGHEIDSFUNCTIES
Veilige bewegingsrichting (SDI)
Safe Direction
Behalve de veilige beweging kan ook een
veilige draairichting (rechts/links) bewaakt
worden. Bij beweging in niet vrijgegeven
(draai)richting wordt er een veilige stopfunctie geactiveerd. Ideaal voor bijvoorbeeld het vrijgeven van het lichtscherm
bij de omhooggaande veilige slag.

In de IEC 61800-5-2 zijn verschillende
veiligheidsfuncties beschreven die te
maken hebben met veilige snelheidsbewaking. Hier onder een aantal typische
veiligheidsfuncties:
Veilige snelheidsbewaking (SSM)
Safe Speed Monitor
Indien de snelheid onder een vooraf ingestelde waarde komt, levert de SSM-functie
een veilig outputsignaal. Dit kan onder
andere worden gebruikt om een vergrendelde deur te ontgrendelen.

Veilige snelheidsbegrenzing (SLS)
Safely-limited Speed
De SLS-functie bewaakt/controleert de
snelheid. Zodra deze een vooraf ingestelde waarde overschrijdt, zal hij een veilige
stopfunctie activeren. SLS vereenvoudigt
het inregelen of ingrijpen bij een machine.
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Veilig uitgeschakeld Koppel (STO)
Safe Torque Off
STO voorkomt het genereren van het
koppel in de motor. Dit betekent dat zodra
de Safe Torque Off wordt geactiveerd, de
motor niet onverwachts kan starten, nadat
deze tot stilstand is gekomen.

Veilige remregeling (SBC)
Safe Brake Control
De SBC-functie levert veilige outputsignalen voor aansturing van externe remmen
waardoor bijvoorbeeld de pers niet naar
beneden komt.

Veilige stop 1 (SS1)
Safe Stop 1
Gecontroleerd stoppen. De snelheids
afname wordt bewaakt. Na het stilzetten
of onder een snelheidsgrens: energie
afschakelen door activering van de functie
STO. De machine wordt zo snel als mogelijk gestopt met als gevolg kleinere veiligheidsafstanden. De machine kan daarna
niet meer onverwachts opstarten.

Veilige bedrijfsstop (SOS)
Safe Operating Stop
Na stilstand: betrouwbare bewaking van
de aandrijfaspositie in het gedefinieerde
bereik. De rem hoeft niet te worden geactiveerd en daardoor worden de cyclus
tijden korter.
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Veilige stop 2 (SS2)
Safe Stop 2
Gecontroleerd stoppen met handhaving van
energietoevoer naar de aandrijfelementen.
De snelheidsafname wordt bewaakt. Na
stilstand: betrouwbare bewaking van de
aandrijfaspositie in het gedefinieerde
bereik. De last in de kraan blijft bijvoorbeeld in positie.

Sensor Intelligence.

SICK B.V. · Leijenseweg 111 · Postbus 186 · 3720 AD Bilthoven · Tel. 030 - 204 40 00 · Fax 030 - 229 39 94 · E-mail info @sick.nl · www.sick.nl

