
                                                                                                                                                                                                                                              

 

2. VOORBEELDEN RISICOBEOORDELING – RISICO ANALYSE 
 

MACHINE RISICO BEOORDELING en risicograaf – voorbeeld SHEET 15 
 

 

 

Risico inventarisatie volgens de norm NEN-EN-ISO 12100 (november 2010)

Nr Gevaren zone MR Taak / Handeling

(ISO 12100:2010 Tabel B.3)

Gevaar

(ISO 12100:2010 Tabel B.1)

Gevaarlijke situatie

(ISO 12100:2010 Tabel B.3)

Gevaarlijke gebeurtenis

(ISO 12100:2010 Tabel B.4)

1100 Perslucht 1.2.6 Wegvallen van perslucht Geen Snelsluitschuiven??

1101 1.2.6 Onbedoeld bedienen van het 

bedieningscircuit

Knelgevaar , emissie Bij opstarten van de machine als diverse 

componenten spontaan beginnen te bewegen 

door de komst van perslucht op het systeem

1102 1.2.6 Onbedoeld bedienen van het 

bedieningscircuit

Knelgevaar , emissie Bij werkzaamheden aan de electrische besturing

1103 1.2.6 Defect in het bedieningscircuit Mogelijk gevaar voor emissie bij aandokking 

container / afvalvat

1104 1.5.3 Gevaar voor overdruk Emissie Door overdruk gaat de opblaasbare pakking van 

de aandokking van de toner container kapot

1105 1.5.8 Geluid / sissende pneumatiek Oorsuizing Bij het schakelen van pneumatische 

componenten ontstaat een scherp sissend geluid

Ongeval scenario

Besturing

Risico evaluatie volgens de norm NEN-EN-ISO 12100 (november 2010)

Nr. Risico-omschrijving Voorzorgsmaatregelen voor reduceren/voorkomen van risico's Instructies/waarschuwingen voor reductie restrisico Testmethode Afgetekend Datum

S F O A RI S F O A RI

Perslucht

1100 Wegvallen van 

perslucht
1 1 1 2 1

Verklaring: indien de perslucht wegvalt wordt door diverse flowbewakers 

een storing gemeld waardoor de installatie stil valt.
0

1101 Onbedoeld bedienen 

van het 

bedieningscircuit

1 1 1 2 1 0

1102 Onbedoeld bedienen 

van het 

bedieningscircuit

2 1 2 2 3

Verwerken in een procedure.

0

1103 Defect in het 

bedieningscircuit
1 1 3 2 2 0

1104 Gevaar voor overdruk 1 1 1 2 1 0

1105 Geluid / sissende 

pneumatiek
1 1 3 2 2 0

Rest risicoRisico analyse

Besturing



                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

RI&E Maakt gebruik van  

 bron – norm tekst 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

RI&E Maakt gebruik van  

 bron - researchgate  



                                                                                                                                                                                                                                              

 

HAZOP RISICOBEOORDELING en SIL risicograaf – voorbeeld SHEET 17 

 

HAZOP Maakt gebruik van 

 bron – pepperl & fuchs 

 

 

Nr Parameter (NL) Cause Effect / Scenario Measures to reduce/avoid scenario Cs F P W SIL s Action ID

4 Niveau

4.1.1 te hoog Falen toevoerpomp (blijven pompen) OF 

flow meter F104 aceton. OF

Falen niveaumeting buffervat LSA1A0001 H

F=1/10 jr

LOC.

Overvullen van buffervat aceton (120 liter). Vat zal niet kapot gaan 

omdat systeem atmosferisch is uitgelegd (ontluchting). Overvulling van 

ontluchtingsleiding naar het dak en uitbraak van aceton op het dak. 

Mogeijk ontsteking en ontvlamming ter plaatse indien ontstekingsbron 

aanw ezig. Zie tevens node 2, item 4.1.1.

Capaciteit geschat op 10 liter/min en verdamping naar 3 m3 

acetondamp naar buitenlucht (20 C). Indien ontstekingsbron aanw ezig 

zal de aceton ontvlammen. Brand op het dak

LSA 1A001 HH stopt toevoer van aceton (sluit XPV1A001)

F104 stopt pomp na bereiken flow totaal op teller

Zonering op het dak cf. ATEX, tenminste 1 meter rondom 

emissiepunt

Op het dak is vrijw el nooit iemand aanw ezig

Cs2 F1 P2 Ws2 SIL1

oorzaak 

scenario 

effect 

SIL level 
C, F, P & w 



                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Deviation 
Causes 

 Consequences 
Probability - 

Argumentation 
CAT 

Risk rating 
without 

safeguard
s 

Safeguards 
Risk rating 

with 
safeguards 

Recommendations 

Instrumental 
alarm + operator 

action/mechanical/
mitigation 

  

S P RR Sensor 
Field 

element 
Features 

 
S P RR 

 

3.  Flow More 
 

1.  XVa (NC) fails open 
after start up  
automatic service 
1/day; 365 times/yr 
during approx. 10 
seconds 
failure 1/100-1/300 
times; F=> 1/yr 

 

1.  too much H2 bleed via venting . 
Unbalance in the RH and more dry H2 
supply..  
Ventline is dimensioned for full flow H2 to 
safe location outside container  
In case of reaching LEL in combination 
with air-O2 a H2-fire outside the vent line 
is possible. Ignition source very likely 
available direct outside the vent line 

 

1.  Pp=0.1 (not 
present during 
start up; 
remote) 

 
Pinj=0.1 
(chimney at a 
high point; 
safe location) 
 
Pocc=1  

 

SHE 3 F F3 FXab  DCS detection H2 

RR=10 

3 E E3 2.  define safe location of 
ventline and calculate 
ambient environment effect 
with respect to H2-flow 
capacity.  

 

3.  specify safe zone around the 
vent. RR=10 

 

4.  design ventline to avoid LEL  
RR=10 

 

5.  determine the amount of H2-
flow into the chimney. 

 

2.  FCVx opened too far 
There is a constant 
use of the FCV (DN10) 
at a low rate (6 Nm3/h 
); misoperation 1/10 yr 

 

1.  too much H2 bleed via venting.Unbalance 
in the RH and more dry H2 supply. 
Recirculation flow remains the same. RH 
drops in the H2-system.  
Ventline is dimensioned for full flow H2 to 
safe location outside.  
 
In case of reaching LEL in combination 
with air-O2 a H2-fire outside the vent line 
(DN65) is possible. Ignition source very 
likely available direct outside the vent line 

 

1.  Pp=0.1 (not 
present during 
start up; 
remote) 

 
Pinj=0.1 
(chimney at 
high point, 
safe location) 
 
Pocc=1 

 

SHE 3 D D3     3 D D3 2.  define safe location of 
ventline and calculate 
ambient environment effect 
with respect to H2-flow 
capacity.  

 

3.  specify safe zone around the 
vent. RR=10 

 

HAZOP Maakt gebruik van  bron – viro 

F3 C3 E3 

F3 E3 


