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Ö Z E T

"Makinelerin Güvenliği - Fiziksel korumalarla bağlantılı kilitleme tertibatları - Tasarım ve Seçim Kılavuzları" başlıklı yeni  
EN ISO 14119, 2013'ün sonundan itibaren 18 aylık bir geçiş dönemiyle birlikte şimdiye kadarki EN 1088'in yerine geçmektedir. 
Çeşitli kilitleme elemanı türlerini sınıflandırmakta ve fiziksel çalışma ve tetikleme prensiplerini birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca 
aktüatörlerin kodlamasının niteliksel bir değerlendirmesini içermekte ve manipülasyon emniyetli montajla ilgili ipuçları vermektedir. 
EN 1088:2008'deki bu yenilikler ve mevcut içeriklerin pratiğe uygun şekilde yorumlanması sayesinde EN ISO 14119:2013, 
kullanıcı açısından pratiğe uygundur ve düzgün bir şekilde uygulanabilir. Makine üreticileri için yeni gereklilikler asgari düzeyde 
olmasına rağmen, makine üreticileri çok sayıda avantajlı araştırmadan faydalanmaktadır.
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EN ISO 14119 UYARINCA KILITLEME CIHAZLARININ TASARLANMASI VE SEÇILMESI

Giriş

EN ISO 14119 sayılı uluslar arası yeni norm, ilgili teknolojiden bağımsız olarak, fiziksel korumalarla birlikte uygulanması gereken 
kilitleme cihazlarının tasarımı ve seçimine yönelik ilkeleri belirtir. ISO 12100-1 uyarınca bir Tip B Normu olarak (Genel güvenlik 
normu) esas olarak tüm makineler için uygulanabilir. Bu norm, EN ISO 14119:2013 olarak 2013'ün sonundan itibaren 18 aylık bir 
geçiş dönemiyle birlikte 1995 yılına ait EN 1088'in yerine geçmektedir.

Fiziksel korumalar tipik olarak makine imalatında kullanılmakta-
dır. Sabit fiziksel korumalar basittir ve normal makine çalış-
masında insanların bir tehlikeli alana erişiminin gerekmediği 
durumlarda kullanılabilirler. Ancak bu, hiçbir hatalı fonksiyonun 
veya müdahalenin olmadığı bir makine çalışmasına karşılık gelir! 
Bu durumla pratikte çok nadiren karşılaşılır.

Bu tür bir sabit fiziksel koruma üzerinden erişim gerekirse, bu 
durum, büyük ihtimalle söz konusu sabit fiziksel korumanın 
tekrar yerine konumlanmamasına veya doğru sabitlenmemesine 
neden olur. Bu da, koruma etkisi mevcut değilken, tehlike yara-
tan makine fonksiyonlarının uygulanmasını engellemek için ek 
önlemlerin uygulanmasını gerektirir. Klasik çözüm, bu fonksiyon-
ların uygulanmasını, fiziksel korumanın durumuyla kilitlemektir.

Bu uluslararası güvenlik normunda aşağıdaki noktalar somut bir 
şekilde açıklanmaktadır:

 • Fiziksel korumalarla bağlantılı olarak kilitleme tertibatlarının çalışma prensipleri ve tipik türleri
 • Kilitleme tertibatlarının tasarımı ve montajıyla ilgili gereklilikler 
 • Kilitleme tertibatlarının seçiminde izlenecek metodoloji
 • Devreden çıkarma isteğinin değerlendirilmesinde izlenecek metodoloji
 • Devreden çıkarmayı önleme yaklaşımının iyileştirilmesine yönelik gereklilikler
 • Kontrolöre bağlamayla ilgili gereklilikler ve
 • Operatöre/kullanıcıya yönelik bilgilerle ilgili gereklilikler

Normun başlığından da anlaşılacağı gibi, uygulama alanı sadece hareketli fiziksel korumalarla sınırlı değildir – uygulama alanı, kilit-
leme tertibatlarıyla donatılan sabit fiziksel korumaları da kapsamaktadır. Bu, ilk bakışta biraz çelişkili görülmektedir, fakat çalışma 
sırasında çıkartılmaması gereken, fakat ihtiyaç duyulduğunda, örn. bir arızada veya onarım amacıyla hızlı şekilde erişilebilmesi 
gereken fiziksel korumaların kullanılması durumunda mantıklıdır. 

EN ISO 14119'un uygulama alanı, kilitli fiziksel korumaların (örn. koruma kapıları) kullanıldığı tüm makineleri kapsar. Bir C Nor-
mu'nun, belirli bir makine için EN ISO 14119'un hükümlerini tamamlamaması veya değiştirmemesi durumunda, bu güvenlik 
normunun hükümleri, örn. fabrika ve lojistik otomasyonu tesislerindeki çok sayıda makine için geçerlidir. Yeni norm, geniş kapsamlı 
uygulanabilirliği sayesinde çok büyük bir öneme sahiptir.

Eski EN 1088:2008'ye göre değişiklikler ve tamamlamalar kullanıcıyı ilgilendiren bir dizi sonuca sahiptir.

Şekil 1: Bir güvenlik cihazının, bir güvenli kilitlemeli sviç aracılığıyla 
erişimin zamansal olarak engellenmesiyle kilitlenmesi
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Neler değişiyor? EN ISO 14119 ile EN 1088 arasındaki farklar

EN 1088:2008 sayılı Avrupa Normu ile karşılaştırılan ve artık uluslararası bir norm olan EN ISO 14119:2013'teki temel içeriklerde 
önemli bir revizyon yapılmıştır (bkz. Şekil 2). 
En önemli değişiklikler aşağıdaki noktalarla ilgilidir:

 • Dört kilitleme tertibatı türünün tanımı ve birbirinden ayrılmasının sonucu olarak iyileştirilmiş bir yapı
 • Kilitleme teknolojilerinin ve bunların avantaj ve dezavantajlarının açıklaması (Ek A ile E arasında)
 • "Mantıklı, öngörülebilir bir şekilde devreden çıkarmanın" tanımı ve dikkate alınması
 • Manipülasyon / devreden çıkarma isteğinin değerlendirilmesi (Ek H)
 • Olası devreden çıkarma olasılıklarını azaltmak için gerekli önlemler
 • Elektromanyetik kilitlemeli sviçlerin dikkate alınması (Alt bölüm 5.7.3)
 • Kilitleme kuvvetlerini doğrulamak için uygulanan bir testin kullanılmaya başlaması
 • Kontrolöre (Ek G) ve seri bağlantılara (Alt bölüm 8.6) entegrasyon
 • Kilitlemeli sviç denetiminin kontakları için yeni bir sembolün kullanılmaya başlaması 

Bu makalenin aşağıdaki bölümlerinde, daha önce belirtilen ve kullanıcı (makine üreticisi) için çok anlamlı olan yenilikler ele alın-
makta ve buradan hangi yeni uygulamaların elde edildiği vurgulanmaktadır.

Uygulama alanı ve terimler
Esas olarak, yeni norm da kilitleme tertibatlarının üreticileri ve kullanıcılarına yöneliktir. EN ISO 14119:2013'ün uygulama alanı, 
EN 1088:2008'e göre sadece iki maddede tamamlanmıştır. Klasik kilitleme tertibatlarının yanı sıra, elektromanyetik kilitlemeli 

Şekil 2: Tipler (EN ISO 14119:2013 uyarınca kilitleme tertibatlarının yapı türleri)

Tanım Çalıştırma Aktüatör SICK-ürünü

Prensip Örnek Prensip Örnekler Örnek

Yapı türü 1

Mekanik Fiziksel temas, 
kuvvet, basınç

Kodlanmamış

Kumanda kamı i10P

Kollu i10R

Menteşe i10H

Yapı türü 2 Kodlanmış
Şekillendirilmiş aktüatör 

(Kumanda dili) i16S

Anahtar –

Yapı türü 3

Temassız

Endüktif

Kodlanmamış

Uygun ferromanyetik maddeler IN4000

Manyetik Manyetik, elektromanyetik MM12 1)

Kapasitif Uygun bütün maddeler CM18 1)

Ultrasonik Uygun bütün maddeler UM12 1)

Optik Uygun bütün maddeler WT 12 1)

Yapı türü 4

Manyetik

Kodlanmış

Kodlanmış mıknatıs RE11

RFID Kodlanmış RFID transponder TR4 Direct

Optik Kodlanmış optik çalıştırıcı –

1) Bu sensörler güvenlik uygulamaları için geliştirilmemiştir. Kilitleme tertibatlarının kullanımında, tasarımcı, aynı nedenden kaynaklanan olası sistematik devre dışı 
kalma ve hata durumlarını çok dikkatli bir şekilde dikkate almalı ve ek uygun önlemleri uygulamalıdır.
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sviçe sahip kilitleme tertibatları da dikkate alınmıştır. Bu, açık bir şekilde uygulama alanında açıklanmamakta, fakat yeni Alt bölüm 
5.7.3'e dahil edilmeleri yoluyla sunulmaktadır. Ayrıca manipülasyon olanaklarının, yani bilerek ve mantıklı bir şekilde öngörülebilir 
devreden çıkarma olasılıklarının azaltılmasına yönelik gereklilikler dahil edilmiştir. Bu normun anahtar transfer sistemlerine uygu-
lanabileceğine, fakat gereken tüm ürün gerekliliklerini içermediğine dikkat edilmelidir. Bu, ayrı bir standardizasyon dokümanında 
gerçekleştirilmelidir. 

Tanımlarda bazı terimler eklenmiş ve bazıları netleştirilmiştir. Bu, özellikle kilitleme tertibatı ve kilitleme tertibatının elemanları, 
aktüatörlerin kodlanması ve bunun sonucunda elde edilen dört yapı türündeki sınıflandırma için geçerlidir. Aktüatörlerin kodlanma-
sında ve kullanılan teknolojiden bağımsız olarak EN ISO 14119'da ilk kez kodlandırma derinliklerinde bir sınıflandırma yapılmıştır. 
Aktüatörlerin çeşit sayısı 1 ile 9 arasındaysa, bu, düşük kademede kodlama olarak tanımlanmıştır. Norm, 10 ila 1.000 çeşidi, orta 
kademede kodlama olarak adlandırmıştır. Yüksek kodlama kademesi, 1.000'in üzerinde çeşit gerektirmektedir. Kodlama derinliğini 
göstermek için kullanılan bu sınır değerler, çeşitli üreticilere danışılarak pratiğe uygun olarak belirlenmiştir.

Çok yaygın olarak kullanılan “güvenlik svici” kavramı normlarda kullanılmaz, çünkü kilitleme tertibatları için uygun sensörlerin çok 
sayıda teknolojisi ve modeli mevcut olduğundan ortak gerekliliklerin tanımlanması mümkün değildir. Ilgili durumda uygulanan tek-
nolojiden (mekanik, elektriksel, pnömatik, hidrolik) bağımsız olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 • Bir kilitleme tertibatı, en azından bir aktüatör ve bir pozisyon şalterinden oluşur.
 • Bir pozisyon şalteri, bir tetikleme sistemi ile bir çıkış sisteminden oluşur.
 • A ile E arasındaki yeni eklerde; kilitleme tertibatlarının farklı yapı türleri, bunların avantajları ve dezavantajları açıklanmakta ve 

çeşitli uygulama örnekleri gösterilmektedir.  

Kullanılan pozisyon şalterinin teknolojisine ve fonksiyonel güvenliğin gerekliliklerine bağlı olarak bir fiziksel koruma için bir veya 
daha fazla kilitleme tertibatı gerekir.

Şekil 3: Yapı türü 1 (solda) ve Yapı türü 3 (sağda) kilitleme örnekleri.
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Kilitlemelerin genel prensipleri

Kilitlemeler, bir fiziksel korumanın pozisyonunu (koruma konumu) denetleyen ve güvenlik cihazının koruma konumunda  olmaması, 
yani monte edilmiş ve kapalı olması durumunda, tehlikeye neden olan bir makine fonksiyonunun çalışmasını engelleyen tertibat-
lardır. Bu, güvenlik cihazının koruma konumunda olmadığı (yani kapalı olduğu) sürece etkinleştirmenin engellenmesi veya güvenlik 
cihazı açılırken bir durdurma komutunun tetiklenmesi yoluyla gerçekleşir. Hareketli bir fiziksel koruma açılırsa ve tehlikeye neden 
olan makine fonksiyonları uygulanırsa, söz konusu kişi ilgili tehlikeli noktalara erişmeden önce bu fonksiyonların zamanında 
durdurulması gerekir. Bu durdurma işlemi, “duruş süresi” olarak adlandırılan belirli bir süreye ihtiyaç duyar. Bu, tehlikeli nokta ile 
hareketli fiziksel koruma arasındaki gerekli minimum mesafe üzerinde etkilidir (bkz. EN ISO 13855).

Pratikte, makinelerde minimum mesafenin realize edilmesi her zaman mümkün değildir. Bu tür durumlarda, tehlikeye neden olan 
hiçbir makine fonskiyonu gerçekleşmeyinceye kadar tehlikeli noktalara erişimin engellenmesi gerekir. Bunun için, fiziksel koruma-
ların açılması, EN ISO 14119'a uygun olarak seçilmesi gereken kilitlemeli sviçler aracılığıyla engellenmelidir. Kilitlemeli sviçler, bir 
kilitleme tertibatının entegre birer bileşeni olabilir veya ayrı olarak tasarlanmış olabilir.

Herhangi bir zamanda biri (örn. makine operatörü) tarafından kilidi açılabilen bir kilitlemeli sviç, koşulsuz kilitlemeli sviç olarak 
tanımlanır. Burada, erişim süresinin durdurma süresinden daha uzun olması için bu işlemin uygun bir süreye ihtiyaç duyması önem-
lidir. Fiziksel korumanın kilidini açmak, örn. tehlikeye neden olan bir hareketin durması gibi ancak bir koşul sağlandığında mümkün-
se, bu durum normda koşullu kilit açma olarak tanımlanır.

Kilitleme ve kilit açma işlemleri, enerjinin (elektriksel, pnömatik, hidrolik) kontrollü şekilde beslenmesi veya depolanan enerji 
(yay kuvveti) aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 

Kilitlemeli sviçin kilidinin enerji aracılığıyla açılması işlemi aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:
 • Zaman kumandalı: Bir zaman şalterinin kullanılması durumunda, bu tertibatın devre dışı kalması gecikme süresini 

 azaltmamalıdır.
 • Otomatik: Sadece tehlikeye neden olan bir makine durumu olmaması durumunda (örn. durma denetleyicisi ile).
 • Manüel: Fiziksel korumanın kilidinin açılması ve açılması arasındaki süre, tehlikeye neden olan makine fonksiyonunun  

duruş süresinden daha uzun olmalıdır. 

Doğru kilitleme tertibatının seçimi
Bir fiziksel korumanın kilitlemeli sviçi olan veya olmayan bir kilitleme ile donatılmasının gerekip gerekmediği, EN ISO 13855 uyarın-
ca minimum realize edilebilip edilemeyeceğine bağlıdır. Olası mekanik yükler dikkatli bir şekilde gözlemlenmelidir. EN ISO 14119 
uyarınca, kilitleme tertibatı seçilirken klasik statik yüklerin yanı sıra dinamik yükler de dikkate alınmalıdır. Bunların arasında, 
örneğin kapalı koruma kapılarındaki yapı türü 2 olan kilitleme tertibatlarında oluşan titreşimler veya yüksek tetikleme hızlarındaki 
mekanik sıçramalar sayılabilir.
Yeni norm, çevreye bağlı yüklerde (örn. aşındırıcı tozlar, talaşlar veya diğer partiküller nedeniyle) ayrıca, mekanik olarak devreye 
sokulan kilitleme tertibatlarının olası bir devre dışı kalma durumunun gözlemlenmesini ve örneğin gizli montaj gibi uygun karşı 
önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.
Diğer bir olanak, kilitleme kuvveti elektromıknatıslar aracılığıyla üretilen elektromanyetik kilitlemeli sviçlerin kullanılmasıdır. Elektro-
manyetik kilitlemeli sviçler, EN ISO 14119:2013'e yeni dahil edilmiştir ve bu elemanlar için ek gereklilikler geçerlidir.

Pozitif yönlü devreye sokma ve pozitif yönlü açma
Mekanik güvenlik tertibatlarının sağlaması gereken önemli bir özellik de güvenilir devreye sokmadır. Pozitif yönlü devreye sokmada, 
kilitlemenin hareketli mekanik parçaları, fiziksel korumanın mekanik parçalarının içinde pozitif yönlü olarak birlikte hareket eder 
(örn. bir koruma kapısında). Bu, doğrudan kontak veya sabit parçalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir kilitleme tertibatının pozitif yön-
lü devreye sokulması, fiziksel koruma açılırken pozisyon şalterinin aktive edilmesini sağlar ve manipülasyon olasılıklarını azaltır.
Bir kontak elemanı, anahtarlama kontakları devreye sokma sisteminin tanımlı bir hareketi tarafından örn. yaylar gibi elastik olma-
yan parçalarla ayrılıyorsa, tetiklendiği için kapalı kontaktır. Mekanik olarak devreye sokulan pozisyon şalterleri tarafından tetiklen-

diği için kapalı kontakların kullanılması, elektrik devresinin ayrılması işleminin, kontak 
kaynağı veya başka elektriksel hatalar oluştuğunda da gerçekleştirilmesini sağlar.
EN ISO 14119'da, mekanik olarak devreye sokulan kilitleme tertibatlarının (Yapı türü 
1 veya 2) kullanımında, bunlardan en azından birinin pozitif yönlü devreye sokmanın 
ve pozitif yönlü açmanın gerekliliklerini karşılaması öngörülmektedir. Yapı ürü 3 veya 
4 olan bir kilitleme tertibatı bir fiziksel korumadaki tek kilitleme tertibatı ise, bu ge-

Şekil 4: Tetiklendiği için kapalı kontakların 
EN 60947-5-1 Ek K uyarınca işaretlenmesi
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rekliliğin IEC 60947-5-3 tarafından karşılanması gerekir. Temassız pozisyon şalterlerinde iki yedekli elektronik çıkışın kullanılması, 
bunların uygun şekilde denetlenmesi durumunda pozitif yönlü açmayla aynı kabul edilir.

Montaj: Sabitleme ve aktüatör türleri
Doğru sabitleme, kilitleme tertibatlarına yönelik temel bir gerekliliktir. Bu nedenle yeni normdaki sabitlemeye yönelik gereklilikler, 
önceki normdaki gerekliliklerden farklı değildir. Bununla birlikte, anahtarlama kamlı anahtarlama çubuğu ile diğer aktüatör türleri 
(mekanik veya temassız) birbirlerinden ayrılır, çünkü bu elemanlar pozisyonlama sensörlerinin üreticileri yerine makine üreticilerine 
aittir. EN 1088'de pozisyon enkoderinin mekanik stoper olarak kullanılması yasaklanırken, yeni EN ISO 14119'da buna izin verilir 
– ancak bu, üretici tarafından açıkça belirtilen koşullara uyulması ve pozisyon enkoderinin üretici bilgilerine uygun olarak kullanıl-
ması durumunda mümkündür.
Tehlikeli noktalarla aradaki mesafelerin doğru olmasına yönelik gereklilikler normun uygulama alanının bir parçasını oluşturmasa 
da, bunlara uymak sadece kilitleme tertibatının doğru şekilde uygulanması durumunda mümkündür. EN ISO 14119'da, fiziksel 
korumanın koruma etkisinin, pozisyon enkoderinde durum değişikliğine neden olan konum dışında her konumda sağlanması öngö-
rülür. EN ISO 13857 uyarınca güvenlik mesafelerine ve EN ISO 13855 uyarınca minimum mesafelere uyulmalıdır.

Kilitlemeli sviçlerin özellikleri
Prensip olarak, güvenlik tekniğiyle ilgili uygulamalar için, enerjinin kontrollü şekilde uygulanmasıyla açılan kilitlemeli sviçler kulla-
nılmalıdır. Sadece risk değerlendirmesi nedeniyle bu kilitlemeli sviç türünün kullanılması mümkün değilse, EN ISO 14119 uyarınca 
yay kuvvetiyle kilit açma işlemi uygulanabilir. Ancak bu da aynı emniyet seviyesine sahip olmalıdır.
Kilitlemeli sviçler insanların korunması ve makinelerin, iş parçalarının veya proseslerin korunması için de kullanılacaksa, yeni norm 
uyarınca insanların korunmasıyla ilgili gereklilikler önceliklidir.
Fiziksel korumaların konum denetiminin yanında, kilitlemeli sviç denetiminin çıkış sistemi de EN ISO 13849-1 veya EN 62061 
(IEC 62061) uyarınca kontrolörlerde kullanım için uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, üreticiler için, B10d veya MTTFd gibi gereken 
güvenlik tekniğiyle ilgili karakteristik büyüklüklerin belirtilmesi mutlaka gereklidir.
EN 1088'de, kontrollü enerji aracılığıyla gerçekleştirildiği kilitlemeli sviçlerde kilit açma işleminin esas olarak bir alet yardımıyla 
manüel olarak kilit açma özelliği öngörülürken, yeni normda bu gereklilik artık şart koşulmamaktadır. Ancak acil durumda manüel 
olarak kilit açmak gerekirse, kullanılan kilitlemeli sviç bu fonksiyona sahip olmak zorundadır. Burada, en nadir durumlarda bir risk 
değerlendirmesinin bu gerekliliği ortaya çıkardığına dikkat edilmelidir. EN ISO 14119'da yeni olan, yardımcı ve acil durum kilit açma 
fonksiyonlarına yönelik gerekliliklerdir.

Daha önce açıklandığı gibi, elektromanyetik kilitlemeli sviçler uygulama alanına dahil edilmiştir. Yeni norm bununla ilgili olarak özel 
gereklilikler içermektedir: Uygulama için gerekli kilitleme kuvvetine ulaşılacağından emin olmak için kilitleme kuvveti denetlenme-
lidir. Yol göstermesi amacıyla, gerekli kilitleme kuvveti belirlenirken Ek I'deki tablodan faydalanılabilir. Bu tabloda, hareketli fiziksel 
korumalardaki tipik devreye sokma işlemlerinde maksimum devreye sokma kuvvetleriyle ilgili örnekler gösterilmektedir. Tehlikeye 
neden olan makine fonksiyonları, bir elektromanyetik kilitlemeli sviç aracılığıyla ancak fiziksel korumanın koruma konumunda olma-
sı ve gereken kilitleme kuvvetine ulaşılması durumunda serbest bırakılabilir.  
Mekanik bir kilitlemeli svicin aksine, elektromanyetik bir kilitlemeli sviç, zarar görmeden veya tahrip olmadan köprülenebilir. Ancak 
etkili olan kuvvetin, kilitleme kuvvetinden daha yüksek olması gerekir. Bu, basit yardımcı araçlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve 
devreden çıkarmanın tehlikesini ortaya koymaktadır. EN ISO 14119'da, bu tür bir durumda tehlikeye neden olan makine fonksi-
yonlarının hemen yeniden başlatılmaması öngörülmektedir. Bu gerekliliğin hedefi, bu tür bir devreden çıkarma işleminden sonra 
yeniden başlatmanın, zarar gören mekanik kilitlemeli svicin onarımına karşılık gelen belirli bir zaman gerektirmesini sağlamaktır. 

EN ISO 14119 uyarınca bu, aşağıdaki önlemlerden biri aracılığıyla sağlanabilir:
 • 10 dakikalık bir gecikmeye sahip takılı bir reset kilidinin etkinleştirilmesi
 • Sadece kilitlemeli svic onarılarak veya değiştirilerek sonlandırılabilen bir arıza durumunun oluşturulması
 • Makine kontrolöründe uygulanan ve benzer bir gecikme sağlayan önlemler

Ayrıca EN ISO 14119'da, kullanılan teknolojiden bağımsız olarak kilitleme kuvvetinin kontrol edilmesine yönelik gereklilik de yenidir. 
Yeni normda, uygun bir güvenlik katsayısı da öngörülmektedir. Buna göre, kullanılan kilitlemeli svicin kilitleme kuvveti, uygulama 
için gereken kilitleme kuvvetinin en az 1,3 katı olmalıdır.
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Devreden çıkarma olasılıklarının azaltılması
EN 1088'de, fiziksel korumalardaki kilitlemeler için devreden çıkarma olasılıklarının azaltılmasına yönelik olarak öngörülen gerekli-
likler, EN ISO 14119'da genel ve ek tasarım önlemleri olarak ayrılmaktadır. 

Yeni normda, devreden çıkarma isteğinin değerlendirilmesine ve gerekli ek önlemlerin seçilmesine yönelik bir yöntem de mevcuttur. 
Öncelikle norm kullanıcısı, kilitlemeleri devreden çıkarma olasılıklarını azaltmaya yönelik temel tasarım önlemlerini uygulamak  
zorundadır. EN 1088'de belirtilen farklı kilitleme türlerine yönelik önlemler, yeni normda özetlenmektedir. Norm kullanıcısı, başka 
bir adımda, kilitlemeyi devreden çıkarma isteğinin ne kadar yüksek olduğunu değerlendirmek zorundadır. Bununla ilgili olarak  
EN ISO 14119'da Alman Yasal Kaza Sigortası'nın Iş Güvenliği Enstitüsü (DGUV/IFA) tarafından geliştirilen metodoloji, bilgilendirici 
Ek H'ye aktarılmıştır ve ayrıca bir değerlendirme örneği sunulmaktadır  
(http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Bewertungsschema-für-Manipulationsanreize/index.jsp).

Devreden çıkarma isteğinin değerlendirmesi, devreden çıkarma işlemi riskinin ek önlemler gerektirdiğini gösterirse, yeni normda bu 
önlemler Alt bölüm 7.2'de açıklanmakta ve Tablo 3'te ilgili asgari gereklilikler özetlenmektedir.

Prensipler ve önlemler Yapı türü 1* 
ve 

Yapı türü 3

Yapı türü 
1**

Yapı türü 2 ve Yapı türü 4  
kodlama kademesiyle birlikte

Kodlama kademeli 
anahtar transfer 

sistemleri
düşük orta yüksek orta yüksek

Normal tarama mesafesinin dışına montaj

X
X X

Erişim zor, ekran

Üzeri örtülü montaj

Durum denetimi veya periyodik test

Enkoder ve aktüatör çözülemeyecek şekilde 
sabitlenmiş

Pozisyon enkoderi çözülemeyecek şekilde 
sabitlenmiş M M M

Aktüatör çözülemeyecek şekilde sabitlenmiş M M M M M M

Güvenilirlik kontrollü ek kilitleme R R R

X = Listelenen önlemlerden en azının birinin uygulanması gerekli

M = Bu önlemin uygulanması gerekli

R = Bu önlemin uygulanması önerilir

* menteşeli şalterler hariç

** sadece menteşeli şalterler

Not 1: Tablo 3, kilitleme tertibatlarını devreden çıkarmaya karşı uygun önlemlerin seçimi için kullanılmalıdır. Uygulamanın risk değerlendirmesi-
ne uygun olarak, belirtilen önlemlerin birinden daha fazlası gerekli olabilir

Not 2: Bir fabrikada kullanılan anahtarların sayısı biliniyorsa, aktüatörün kodlanması, aşağıdaki koşullar sağlandığında yeterli bir önlem olarak 
kullanılabilir: 
- Kodlama cihazın üzerinde belirtildiyse ve her kilitleme tertibatı farklı bir kodlamaya sahipse
- Aktüatörler bir orta veya yüksek kodlama kademesine sahipse

Not 3: Anahtarlı aktüatörlerin kodlama kademesi ile bir anahtar transfer sistemindeki “sürgü veya mandal mekanizmalarının” kodlama kade-
mesi arasında açık bir ayrım olması gerekir. Bu tablo, sadece anahtarlı aktüatörlerin kodlamasıyla ilgilidir.

Not 4: Tablo 3'e uygun önlemler sadece asgari gereklilikleri gösterir.

Kontrolörlere yönelik gereklilikler
EN ISO 14119'un önemli yeniliklerinden biri, kilitleme tertibatlarının çıkışlarını değerlendiren veya uygulayan kontrolörlere yönelik 
gerekliliklerin belirtilmesidir. Normda, kilitlemeli sviçler ve fiziksel korumalardaki kilitleme tertibatlarının, kontrolörlerin güvenlikle 
ilgili parçaları (EN ISO 13849-1) ya da alt sistemler olarak güvenlikle ilgili bir elektrikli kontrolör sisteminin bir parçası olduğu belir-
tilmektedir (EN IEC 62061). Bu sayede yanlış yorumlamalar önlenebilir.

Şekil 5: EN ISO 14119'a ait Tablo 3, mod. Kilitleme tertibatlarını bypass etme olanaklarını azaltmaya yönelik ek önlem
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Hata olasılığını ortadan kaldırmanın netleştirilmesi
Sıkça bahsedilen hata olasılığını ortadan kaldırma konusu, yeni normda mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 
Burada norm kullanıcısı, bir B Normu'nun sadece çoğu makine için uygulanabilen genel gereklilikler ve ifadeler içerebileceğini unut-
mamalıdır. Bir kontrolörün gereken güvenilirlik seviyesinin PL e veya SIL3'e ulaşması gerekiyorsa, güvenlik fonksiyonu, tek bir hata 
ortaya çıktığında devre dışı kalmamalıdır. Yeni norma göre, örn. kırık bir aktüatör gibi belirli hataların kapsam dışında bırakılmasına 
normal koşullarda izin verilmemelidir. Buna rağmen, EN ISO 13849-2 uyarınca hataların kapsam dışı bırakılmasına izin verilmek-
tedir. Aynı gerekliliklere PL d veya SIL2'de dikkat edilmelidir. Pratikte bu, normal durumda PL e veya SIL3 gerekliliklerini karşılamak 
için iki kilitleme tertibatının gerekli olduğu anlamına gelir. EN ISO 13849-1 veya EN IEC 62061 uyarınca bir hata analizi uygun 
şekilde hataların kapsam dışında bırakılmasına izin verirse, PL d ve SIL2'de tek bir kilitleme tertibatı yeterli olabilir.

Nadiren aktive etme durumlarında işlevsellik
Nadiren aktive edilen fiziksel korumalardaki kilitlemelerin çalışmasını kontrol etmeye yönelik gereklilikler de EN ISO 14119 nor-
mundaki diğer bir yeniliktir. Bu tür güvenlik cihazlarında, iki aktive etme işlemi arasındaki sürede güvenlik fonksiyonunun devre dışı 
kalmasına neden olacak bir hata yığılmasının oluşma tehlikesi ortaya çıkar. Bu nedenle manüel fonksiyon testleri gerekirse (bu tür 
bir yığılmayı önlemek için), bu testlerin aşağıdaki aralıklar dahilinde yapılması gerekir:

 • PL e (EN ISO 13849-1 uyarınca) veya SIL 3 (EN 62061 uyarınca) gerekliliklerini içeren uygulamalarda ayda 1 kez
 • PL d ve Kategori 3 (EN ISO 13849-1 uyarınca) veya HFT=1 (EN 62061 uyarınca donanım hata toleransı) ile birlikte SIL2 gerekli-

liklerini içeren uygulamalarda yılda 1 kez

Gerekli testlerin makine kontrolörü aracılığıyla yapılması ve makinenin tekrar çalıştırılması sadece bir test başarıyla tamamlandık-
tan sonra mümkün olacak şekilde bu testlerin tasarlanması önerilir. 

Nedeni aynı olan hatalar
EN ISO 14119'da, nedeni aynı olan hatalar nedeniyle devre dışı kalma durumlarının önlenmesinde, EN 1088'de olduğu gibi yedekli 
mekanik kilitleme tertibatlarının farklı şekilde aktive edilmesiyle gerçekleştirilen klasik çözüm tanımlanmaktadır. Yeni normda, 
 farklı tahrik enerjilerinin uygulanması konusu da sıkça belirtilmektedir. Örneğin ikinci kanal elektronik bir pozisyon enkoderi üze-
rinden başka bir hidrolik valfı devreye sokarken birinci kanalın doğrudan hidrolik transmisyonun üzerinde etkili olduğu bir yedekli 
kilitleme tertibatı.

Kilit açmanın güvenilirliği
Kilitlemeli sviçlerin gereken güvenilirlik seviyesi, yeni normdaki bir not bölümünde açıklanmaktadır. Bu açıklama, ilk bakışta biraz 
az görünür – ancak norm kullanıcısı, bir normdaki normatif metnin esas olarak gereklilikleri içermesi gerektiğini unutmamalıdır. 
Normda bulunan ve kullanıcı için yardımcı olacak bilgiler bu nedenle sadece notlar şeklinde verilebilmektedir. Aşağıdaki noktalar 
çok önemlidir:

 • Çoğu durumda (her zaman değil!) kilitleme fonksiyonunun gereken PL veya SIL'si, kilitleme fonksiyonunkilere göre daha düşük-
tür.

 • Kilitlemeli sviçin istenen erişim işlemiyle aynı anda devre dışı kalma olasılığı çok düşük olarak kabul edilebilir.
 • Kilitleme fonksiyonu için, normalde hata olasılığının ortadan kalktığı kabul edilebilir ve bu, gereken PL e'de de geçerlidir.
 • EN ISO 13849-2:2013'teki Tablo D.8, sadece kilitleme tertibatları için öngörüldüğünden kilitlemeli sviçlere uygulanamaz.
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Kilitleme tertibatlarının mantıksal seri bağlantısı ve hata maskeleme
Yedekli kontaklara sahip pozisyon enkoderleri seri bağlandıysa, bir hatanın algılan-
ması durumu, hata ve kontrolörün güvenlikle ilgili parçası olarak bağlı güvenlikle ilgili 
değerlendirme ünitesinin arasındaki herhangi bir düğmeye basılarak sıfırlanabilir. 
Bu durum, hata maskeleme olarak adlandırılır. Makine operatörü tarafından bir hata 
arama işlemi gerçekleştirilirken bir koruma kapısı, bakım kapağı veya kilitlemeleri 
hata ve güvenlikle ilgili kontrol sistemi arasına bağlı başka hareketli fiziksel korumalar 
devreye sokulursa, hata maskelenir. Bu nedenle, DC (Diagnostic Coverage yani Teşhis 
Kapsama Derecesi) hata algılama oranının uygun şekilde azalması dikkate alınmalıdır. 
Kilitleme fonksiyonunun yüksek bir güvenilirliğe sahip olması gerekiyorsa, hata önle-
me veya hata algılamaya yönelik ek önlemler alınmalıdır.

Kısa sıra önce ISO TR 24119 Teknik Raporu yayınlandı. Bu rapor, bir mantıksal seri 
bağlantının elde edilen DC değerini değerlendirirken bir norm kullanıcısını destekler. 
Rapor, başka bilgilerle birlikte, bu tür seri bağlantıların, tüm kilitleme fonksiyonunun 
teşhis kapsama derecesi üzerindeki etkisini değerlendirmeye yönelik iki yöntem içerir. 

Kullanıcılara yönelik bilgiler 

EN ISO 14119:2013 olarak yeni norm, makine üreticilerinin mevcut bileşenlerinden üretilen kilitleme tertibatları ve kilitlemeli 
sviçlere ve hazır ürünler olarak piyasaya münferit şekilde sunulan kilitleme tertibatları ve kilitlemeli sviçlere uygulanmalıdır. Bu 
nedenle bununla ilgili farklı gereklilikler normda mevcuttur. Esas olarak EN ISO 12100'ün işaretleme gereklilikleri uygulanmalıdır. 
Yer nedenleriyle bu gereklilikler karşılanamıyorsa, uygun bir ürün etiketi (adı, üreticinin logosu, tip tanımı), gerekli bilgileri içermesi 
gereken kullanma kılavuzuna referans vermelidir.

Çıkışların (kontaklar, vb.) daha iyi tanınması için, kilitlemeli svicin konumunu belirten 
(kilitlemeli sviç denetimi), uluslararası anlamda geçerli yeni bir sembol geliştirilmiştir:

Kullanma kılavuzunun gerekli bilgilerine ve içeriklerine (2006/42 EG sayılı Makine Direktifi ve EN ISO 12100 uyarınca), EN ISO 14119  
uyarınca eklenen başka bilgiler ve veriler mevcuttur. Bunların en önemlileri aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcının, güvenilirlik seviyesi PL'yi (EN ISO 13849-1 uyarınca) veya SIL'yi (EN 62061 uyarınca) belirlemek için ihtiyaç duydu-
ğu tüm bilgiler

 • Bir kilitlemeli sviç tertibatının Acil Durum veya Yardımcı kilitleme elemanı içermemesi ve bunun için ek önlemlerin gerekmesi 
durumunda uyarılar

 • Alt bölüm 5.7.4'e göre kilitleme kuvveti FZh
 • Izin verilen tetikleme mesafesi
 • Kilitleme tertibatı stoper olarak kullanılabiliyorsa, J cinsinden izin verilen maksimum darbe enerjisi
 • Maksimum anahtarlama akımı (tepe değeri) ve anahtarlama gerilimi
 • Kodlama kademesi (yüksek-orta-düşük)

Şekil 6: Bir elektronik üretim tesisinde çok katlı 
gövde üretimi için kullanılan çok kapılı makine 

Şekil 7: EN ISO 14119 uyarınca kilitlemeli sviç  
denetiminin işaretlenmesi için kullanılan sembol
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Sonuç

Yapısal ve redaksiyonel revizyon, kavramların açıklığa kavuşturulması, EN 1088'deki mevcut içeriklerin pratiğe uygun şekilde 
yorumlanması ve yenilikler, EN ISO 14119'u pratiğe uygun ve düzgün bir şekilde uyarlanabilir hale getirmektedir. Makine üreticile-
rine yönelik yeni gereklilikler nettir. Özellikle fonksiyonel güvenlik ve yeni teknolojiler anlamındaki sayısız araştırma ile elde edilen 
avantajlar öne çıkmaktadır.
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