
19-4-2021

1

COBOT’s, AGC’s, AMR’s; 
De norm zegt Performance Level d. 
Maar wat zegt de applicatie?
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De laatste technologische ontwikkelingen hebben geleid tot 
ingrijpende veranderingen in de werkomgeving

› Massale toepassing van computers in de industriële automatisering 

› Krachtige aandrijfsystemen met hoge betrouwbaarheid

› Sensorontwikkelingen (betaalbare Lidar, Radar en VBPD's)

› Consequente toepassing van functionele veiligheid

› Slimme productie (Industrie 4.0)

niet alleen in de industriële omgeving, maar ook in de landbouw, bosbouw, 
automotive enz.

Normen beschrijven de ‘stand der techniek’
Verandering biedt kansen
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Machineveiligheid 2.0
Machineveiligheid in een nieuwe wereld van mogelijkheden / machines

Machineveiligheid  0.0
Veiligheid afhankelijk
van de mens

Machineveiligheid 1.0
Veiligheid afhankelijk 
van mens en machine

Machineveiligheid 2.0
Veiligheid door samenwerking 
mens en machinene

Mens-Machine 
samenwerking

Mens
domein

Machine 
domein

oplettendheid

Oplettendheid
Veilig ontwerp, veilige 
besturingsintegratie,
functionele veiligheid 

Oplettendheid
&

Samen veilig 
werken

Veilig ontwerp, veilige 
besturingsintegratie,
functionele veiligheid

&
samen veilig werken

Samen veilig werken
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nieuwe benadering mogelijk maken
rekening houdend met de huidige praktijk in de industrie

COEXISTENTIE

Gescheiden werkplek  
simultaan produceren

Gedeelden werkplek  
sequentieel produceren

Gedeelde werkplek  
simultaan produceren

COÖPERATIE

› Industriële robots, grote en zware industriële trucks, 
hoge snelheden, zware lasten, …

› Autonome samenwerking, 
‘nieuwe’ robots, mobiele 
platformen, carts, ..

COLLABORATIE

Bestaande veiligheidsconcepten
-Scheiden van mens en machine in ruimte / tijd
-Gestructureerd Human-Machine-Interactie
-Goed gedefinieerde gebruiksfases
-Statische en goed gestructureerde omgeving
-PLC besturing
-Enkelvoudige veiligheidsfuncties

Nieuwe veiligheidsconcepten
-Mens en machine niet gescheiden
-Directe Mens-Machine interactie
-Flexibiliteit
-Complexe en veranderlijke omgeving
-Edge/Cloud computing, Open source
-Meervoudige veiligheidsfuncties
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Bottom up versus Top down
Rekening houdend met de applicatie

Bottom up

Behaalde
veiligheids

functie

Gebruik in de 
applicatie n.a.v. de 
risicobeoordeling

Resulterend 
systeem 

Integriteit

Gebruik van gecertificeerde 
producten / componenten. 
Door leverancier vastgelegd 

& &

Benodigde 
veiligheids-

functies

Creëer systeem-
betrouwbaarheids

Integriteit

Gebruik 
Productbetrouwbaarheids-

integriteit zoals geëist

Top down

Analyseer de 
applicatie in de 

risicobeoordeling

De sleutel naar veiligheid is risicobeoordeling
Bottom up versus Top down

Grenzen van de machine

Gevaaridentificatie

Risico inschatting

Gevaar identificatie Risico inschatting Bottom up risicobeoordelingen

Gevaar Risicoleidt tot Is een functie van:

Ernst
van het mogelijk  letsel

Waarschijnlijkheid
dat het potentiele letsel 

plaatsvindt.

Start

Risico evaluatie
‘is het risico acceptabel?’

Risicoreductie proces Klaar

Bottom up
Risicobeoordelingsproces (versimpeld)

Nee Ja

Blootstelling 
aan het gevaar

Mogelijkheid het 
letsel te voorkomen

Waarschijnlijkheid op een 
gevaarlijke gebeurtenis

Hangt af van:

• Zeer geschikt voor ‘hoog risico’ 
applicaties

• Eenvoudig in gebruik door het 
combineren van worst case 
aannames

• Één-staps risicobeoordeling
• Overwaardering Ernst
• Houdt geen rekening met training, 

opleiding, kennis en ervaring
• Geen kwantificering van ‘rest risico’
• Kan slecht omgaan met seriematige 

risico reducerende maatregelen

Risico evaluatie

Is het risico 
acceptabel?
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De sleutel naar veiligheid is risicobeoordeling
Bottom up versus Top down

Gevaar identificatie Risico inschatting Top down risicobeoordelingen

Gevaar Risicoleidt tot Is een functie van:

Ernst
van het mogelijk  letsel

Waarschijnlijkheid
dat het potentiele letsel 

plaatsvindt.

Blootstelling 
aan het gevaar

Mogelijkheid het 
letsel te voorkomen

Waarschijnlijkheid op een 
gevaarlijke gebeurtenis

Hangt af van:

Risico evaluatie

Grenzen van de machine

Gevaaridentificatie

Risico inschatting

Start

Risico evaluatie
‘is het risico acceptabel?’

Risicoreductie proces Klaar

Top down
Risicobeoordelingsproces (versimpeld)

Nee Ja

Functional Safety Standards 
and procedures 

Eisen op het gebied van
PLr, SIL, ASIL, AgPL, …

• Toegang noodzakelijk ? 
(gehele levenscyclus

• Waarom toegang ?
• Tijd in de gevarenzone ?
• Aantal personen die toegang 

benodigen ?
• Frequentie van toegang ?

• Betrouwbaarheid en 
mogelijke statistische data ?

• Ongevallen historie ?
• Letsel historie ?
• Vergelijkbare risico’s ?

• Opgeleide of ongetrainde 
operator?

• Gevaarlijke situatie ontstaat 
opeens / snel/ langzaam ?

• Is de operator zich bewust 
van de gevaren ?

• Menselijk vermogen het 
gevaar te ontwijken ?

• Praktische ervaring en kennis 
van de gebruiker?

• Is het risico 
acceptabel?

• Zijn (extra)
risico reducerende 
maatregelen nodig?

• Iteratieve werkwijze zoals benoemd 
in ISO 12100 en ISO/TR14121-2

• Creëert een transparantie 
identificatie van de benodigde 
technische en organisatorische risico 
reducerende maatregelen

• Houdt rekening met training, 
opleiding, kennis en ervaring

• Evenwichtige verdeling van de rest 
risico’s

• Eenvoudige integratie met Functional
Safety normen uit andere sectoren.
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Voorbeeld
End of arm beveiliging robot 

Maatregel 1: De robot wordt gemonteerd op een tafel met afmetingen 
zodanig dat de robot binnen de grenzen van de tafel blijft

Maatregel 2: Reduced power and force. 
Maatregel 3: Rest risico wordt afgeschermd met een PL c beveiliging

S = Severity
= Ernst van het letsel

N = Number of people exposed
= Aantal personen blootgesteld aan het gevaar

F = Exposure
= Frequentie van blootstelling aan het gevaar

A = Avoidance
= Mogelijkheid het letsel te voorkomen

O = Occurence
= Waarschijnlijkheid op een gevaarlijke gebeurtenis
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Voorbeeld
Automated Guided Cart

Maatregel 1: De AGC heeft een ‘kleine’ afmeting en is ontworpen 
zonder scherpe hoeken en/of klempunten

Maatregel 2: Gereduceerde snelheid en kracht
Maatregel 3: Rest risico wordt afgeschermd met een PL c beveiliging

Guided Cart

Operation

Logistic area

Crushing feet / legs

3691-4:2020. Clause 5.2

Design of the Cart minimized and according ISO 3691-4:2020. 4.1.5
No sharp edges and minimized distance from floor so no feet can be
crushed

Pesonnel detection means based on Solid State LIDAR PL c

Cart

S = Severity
= Ernst van het letsel

N = Number of people exposed
= Aantal personen blootgesteld aan het gevaar

F = Exposure
= frequentie van blootstelling aan het gevaar

A = Avoidance
= Mogelijkheid het letsel te voorkomen

O = Occurence
= Waarschijnlijkheid op een gevaarlijke gebeurtenis

Maarten Braadbaart
SICK BV BILTHOVEN 
www.sick.nl _  info@sick.nl


