Altijd veilig met Rexroth
In 10 Stappen naar Performance Level
The Drive & Control Company

Deze brochure is een hulpmiddel bij het ontwerpen van een besturingssysteem, gebaseerd op
ISO 13849-1 en ISO 13849-2. Zij pretendeert geen volledigheid. De inhoud van dit document is
met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar dit geeft geen garantie op volledigheid en juistheid.
Alleen de oorspronkelijke tekst van de betreffende normen en richtlijnen zijn bindend.
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Duidelijke regels
Sinds eind 2009 vormen de Europese
machinerichtlijn 2006/42/EG en
de normen voor machineveiligheid
ISO 13849 en IEC 62061 een
duidelijk kader.
Door middel van een uitgebreide
evaluatie van statistische kentallen
moeten machinebouwers de
veiligheid van hun machines
aantonen. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met veiligheidsrelevante componenten en
systemen.

C-normen
Machineveiligheid

ISO
23125

Rexroth ondersteunt machine- en
apparatenbouwers met kennis en
individueel advies. De leidraad
“In 10 stappen naar Performance
Level” helpt u bij een systematische
risicobeoordeling volgens de geldende
normen en bij het ontwerpen en
implementeren van veiligheidsmaatregelen.
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Machinerichtlijn
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Wij ondersteunen u graag persoonlijk –
neemt u gerust contact met ons op.
Machine
besturingen
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* IEC 61508 is geen geharmoniseerde norm in het kader
van de machinerichtlijn, maar
dient als basis voor andere
Europese geharmoniseerde
normen.
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Focus op veiligheidsgerelateerde delen van een besturing (SRP/CS)
Besturing: samenspel van meerdere deelsystemen
Hydraulische/pneumatische actuator
H

Gevaar!
Opto-elektronica

Elektronica

Hydrauliek/pneumatiek
A

B

P

T

PES

Lichtscherm

Veiligheidsbesturing (PLC)

Ventielbesturing

Subsysteem SRP/CSa

Subsysteem SRP/CSb

Subsysteem SRP/CSc

Focus van de norm
1

I Ingang
SRP/CSa

iab

SRP/CSb

ibc

SRP/CSc

2

L Logica
O Uitgang
1 Initiator (trigger)

I

L

O

2 Machine actuator
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Functionele veiligheid (ISO 13849)
ISO 13849 wijst de weg hoe
voldaan kan worden aan de
veiligheidseisen van de Europese
Machinerichtlijn voor besturingen.
Deze norm omvat het ontwerp en
de integratie van veiligheidsgerelateerde delen van een besturing
(SRP/CS), onafhankelijk van de
toegepaste techniek, zoals elektrisch, hydraulisch, mechanisch of
pneumatisch. Daarnaast beschrijft
de IEC 62061 specifieke eisen voor
elektronische besturingen.

De focus ligt op die delen van de
besturing die relevant zijn voor de
veiligheid van de machine.
Als de veiligheid van een machine
afhangt van het juist functioneren

van een besturing, heet dit
“Functionele veiligheid”. Dit
stelt speciale eisen aan de
beschikbaarheid van deze
veiligheidsfunctie.

Nadere informatie vindt u op: www.boschrexroth.com/safety
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Alles uit één hand
Bij elke stap van deze leidraad
wordt u bijgestaan door
specialisten van Rexroth, uw
kennispartner voor alle aandrijfen besturingstechnieken: vanaf
het ontwerp tot en met de
implementatie van de veiligheidsfuncties.

De nieuwe ontwerpcriteria en
waarschijnlijkheidsberekeningen
beslaan de veiligheidstechnische
classificatie van componenten en
systemen voor vrijwel alle industriële en mobiele toepassingen.
Hiervoor moeten leveranciers
informatie verstrekken over de
betrouwbaarheid van alle toe te
passen elektrische, hydraulische,
mechanische en pneumatische
componenten.

Rexroth stelt deze gegevens samen
met alle andere noodzakelijke
informatie beschikbaar.
Op basis van onze product-knowhow en wereldwijde applicatiekennis kennen we de interactie en
samenhang tussen de verschillende
technieken binnen een mechatronisch systeem. Doe uw voordeel
met onze kennis.
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Overzicht: de systematiek voor veiligheid
De complexe regelgeving opdelen
in duidelijk gedefinieerde werkpakketten. Deze leidraad wijst de
weg van risicobeoordeling tot en met
implementatie en evaluatie van het
bereikte veiligheidsniveau.
Deze systematiek helpt u de huidige
stand van de techniek toe te passen op
veiligheidsrelevante ontwerpen op
een economische en goed gedocumenteerde wijze.

Bosch Rexroth is één van de wereldwijd toonaangevende specialisten
voor aandrijf- en besturingstechniek.
Onder de merknaam Rexroth worden
maatoplossingen ontwikkeld voor het
aandrijven en besturen van machines
en apparaten, en dat voor meer dan
500.000 klanten. Rexroth is in meer
dan 80 landen vertegenwoordigd.
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Risicobeoordeling
volgens ISO 14121
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van het gerealiseerde
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Performance Level
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Controleren van
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software-eisen

Bepalen van het
3 vereiste Performance
Level (PL r)
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4 systeemstructuur
(categorie)
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8 robuustheid van de
besturing (CCF)

Modelleren van het
5 besturingsschema in
een blokdiagram

Selecteren van
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7 de bewaking van de
besturing (DC)
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Risicobeoordeling volgens ISO14121

Start

Bepaling van de grenzen van de machine

Risico-inventarisatie

Risico-inschatting

Risico-evaluatie

Is de machine veilig?

Ja!

Nee
Maatregelen ter verlaging van de risico’s

Risicobeoordeling (ISO 14121)

Bestaat er een C-norm voor deze machine? Zo ja, gebruik deze als leidraad.

Risicoanalyse

1

Einde
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Identificeren van veiligheidsfuncties
Risicoverlagende maatregelen
volgens ISO 12100

Vermijden door veilig ontwerp
Vermijden door toepassen van beveiligingen
Vermijden door gebruiksaanwijzingen
Alles gedaan?

Nee!

Is de maatregel afhankelijk
van een besturing?
Ja
Veiligheidsfuncties (SRP/CS)
volgens ISO 13849
Restrisico’s (nieuwe gevaren)?
Beoordeling volgens ISO 14121

Veilige uitschakeling aandrijfkoppel (STO) Safe Torque Off
Stopcategorie 0 volgens IEC
60204-1: veilige afschakeling
aandrijfkoppel van de motor
Voorbeeld: onverwacht starten moet vermeden
worden bij geopende deur!
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Bepalen van het vereiste Performance Level (PLr)
Performance Level (PL): een maatstaf voor het veiligheidsniveau

P1
F1
P2
S1
P1
F2
P2
P1
Voorbeeld: falen van de
functie kan een dodelijk
ongeval veroorzaken. De
machine moet minder dan
1 keer per dienst toegang
verschaffen aan de operator.
Als er hierbij een fout
optreedt, dan heeft de
operator geen gelegenheid
het gevaar te ontwijken.

F1
P2
S2
P1
F2
P2

a

Laag
risico

Mate van letsel [S]
S1 Gering (doorgaans omkeerbaar letsel)
S2 Ernstig (doorgaans onomkeerbaar letsel
of dood)

b
b

Frequentie en/of duur van de gevaarlijke situatie [F]

c

F1 Zelden tot minder vaak en/of korte blootstelling

c

F2 Vaak tot continu en/of langdurige blootstelling

d
Mogelijkheid tot het vermijden of beperken van het gevaar [P]

d
e

P1 Mogelijk onder bepaalde omstandigheden
Hoog
risico

P2 Nauwelijks mogelijk
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Kiezen van de systeemstructuur (categorie)

4

MTTFd
laag

n

≥ 3 tot < 10 jaar

MTTFd
gemiddeld

m

≥ 10 tot < 30 jaar

MTTFd
hoog

h

≥ 30 tot < 100 jaar

PFHd:

Categorie B
I

L

O

Categorie 1
I

L

O

Categorie 2
I

Categorie 3

Categorie 4

L

O

I1

L1

O1

I1

L1

O1

TE

OTE

I2

L2

O2

I2

L2

O2

Performance Level a
≥ 10 -5 tot < 10 -4 [h-1]
Performance Level b
≥ 3 * 10 -6 tot < 10 -5 [h-1]
Performance Level c
≥ 10 -6 tot < 3 * 10 -6 [h-1]
Performance Level d
≥ 10 -7 tot < 10 -6 [h-1]
Performance Level e
≥ 10 -8 tot < 10 -7 [h-1]
PFHd: Waarschijnlijkheid
van een gevaarlijke fout
per bedrijfsuur

DC:

geen

geen

Informatie over DC waarden zie stap 7

laag

gemiddeld

laag

gemiddeld

hoog
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Analyse van het besturingsschema voor het opstellen van het blokdiagram
Welke elementen zijn relevant
voor de veiligheidsfunctie?

Laserscanner

Gevaarlijke
beweging

1A

S1

F1

START

Welke gevaren (gevaarlijke
bewegingen) zijn er?
Cilinder!
Welke elementen voorkomen dit
(het stoppen van de beweging)?
Ventielen!
Wat bestuurt deze elementen?
Veiligheids-PLC!

1S3

1V5
a

b

K1

K1

K1

K1

Ingangen

1S3

VeiligheidsPLC

G

1V4

1V3

Uitgangen

Wat triggert deze functie?
Sensor!

1V5a

1Z2

1V2

1V5b

Wat test deze functie, hoe en hoe vaak?
Positiebewaking!
Wat ondersteunt deze functie
(veiligheidsprincipes)?
Omgevingscondities: temperatuur,
niveau, druk, filter!

K1

1V3
1V1
1S1
1M

M
3~

1S2 1Z1

1P

Bron: met toestemming overgenomen uit BGIA Rapport 2/2008
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5b

Modelleren van het besturingsschema in een blokdiagram

Verbindingen tussen de blokken
(omgekeerde analyse):

Kanaal 1
Kanaal 2

Waar is dit element van afhankelijk?
Seriële verbinding (afhankelijkheid)
Als dit element faalt, wat neemt
deze functie dan over?
Parallelle verbinding (redundantie)

F1
SRP/CS a (PL, PFHd)
(b.v.: lichtscherm)

K1

veilige houdfunctie met ventielcombinatie 1V3 en 1V4
veilige houdfunctie met 1V5

Beide kanalen worden bestuurd door PLC K1
die van sensor F1 het verzoek krijgt de veiligheidsfunctie te activeren.
Middels tests:

bewaking met 1S3

1V4

1V3

Kanaal 1

SRP/CSb (PL, PFHd)
(veiligheidsbesturing)

1V5

Kanaal 2

1S3

Tests

SRP/CS c
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Selecteren van geschikte componenten (MTTFd, B10, PL, PFHd)
De juiste kentallen voor diverse technieken
Hydraulische
componenten

1

Voor de berekening van
MTTFd uit een B10
waarde, zie ISO 13849-1.

2

Berekening van de
PL waarde door optelling
van PFHd waarden.

Pneumatische
componenten

Hydraulische
subsystemen

Elektronische
subsystemen

Leverancier:
• MTTFd

Leverancier:
1
• B10 (MTTFd)

Leverancier:
• PL (PFHd)
• Categorie

Leverancier:

Machinebouwer:
• Categorie
• DC
• CCF
• PL van het systeem

Machinebouwer:
• Categorie
• DC
• CCF
• PL van het systeem

Machinebouwer:
• DC
• CCF
• PL van het systeem

Machinebouwer:
• PL van het systeem2

(gecertificeerd product)

• PL (PFHd)
• Categorie
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Evalueren van de bewaking van de besturing (DC)
Diagnosegraad: Aandeel van detecteerbare fouten

laag:
gemiddeld:
hoog:

DC < 60 %
60 % ≤ DC < 90 %
90 % ≤ DC < 99 %
99 % ≤ DC

Voorbeelden van mogelijke concepten:

DC: maat voor de effectiviteit van de diagnose,
die kan worden bepaald
uit de verhouding tussen
de uitvalfrequentie van
gedetecteerde gevaarlijke
uitval (ld,d) en de uitvalfrequentie van alle gevaarlijke
uitval (ld).

Maatregel

Techniek

DC

Proces (cyclische aansturing)

Hydraulica

Kruisbewaking tussen twee kanalen

Elektronica

Indirecte bewaking (b.v. druk)

Hydraulica

90 % ≤ DC < 99 %

Directe positiebewaking

Hydraulica

DC = 99 %

Geïntegreerde zelfbewaking

Safety on Board

0 % ≤ DC < 99 %
DC = 99 %

90 % ≤ DC ≤ 99 %

DC-bereik

ld,d

Benaming

geen:
ld
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Evalueren van de robuustheid van de besturing (CCF)
CCF: Common Cause Failure
Maatregel tegen CCF

Hydraulica

Elektronica

Scheiding tussen
signaalpaden

Scheiding in leidingwerk

Lucht- en kruiptrajecten
op printplaten

Diversiteit

B.v. verschillende ventielen

B.v. verschillende
processoren
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Bescherming tegen
overspanning, overdruk

Ontwerp volgens EN 982 of
EN 983
(overdrukventiel)

 escherming tegen overspanning
B
(b.v. schakelaars, voeding)

15

Toepassing van beproefde
componenten

CCF: uitvallen van meerdere elementen als gevolg van
één enkele oorzaak, waarbij
de uitvallen geen causaal
verband hebben met elkaar
(d.w.z. uitval van redundante
elementen als gevolg van
een gemeenschappelijke
gebeurtenis, b.v. hoge
temperatuur).

Punten
15

Systeemontwerper

5

FMEA tijdens
ontwikkeling

FMEA tijdens het ontwerp van het systeem

5

Competentie/
opleiding

Kwalificatiemaatregelen

5

Bescherming tegen
vervuiling en EMC

Vloeistofkwaliteit

EMC test
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Andere Invloeden
(o.a. temperatuur, schokken)

Respecteren van EN 982
of EN 983 en de
productspecificaties

Respecteren van milieueisen volgens de
productspecificaties

10

CCF-totaal

Puntentotaal (65 ≤ CCF ≤ 100):

Vervuld?
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Controleren van veiligheidsprincipes en software-eisen
9.a Maatregelen ter beheersing en vermijding van systematische uitval
Zie lijst van maatregelen in ISO 13849-1, bijlage G
9.b Is specifieke software voor deze toepassing gemaakt?
Controleer de eisen voor de applicatiesoftware
9.c Veiligheidsprincipes: Checklist voor machinebouwers (ISO 13849-2, voorbeeld)
Fundamentele veiligheidsprincipes
■ Ruststroomprincipe
■ Drukbegrenzing
■ Snelheidsbegrenzing
■ Vermijden van vervuiling
■ Geschikt bereik van schakeltijden
■ Beveiliging tegen onbedoeld starten
■ Geschikt temperatuurbereik
■ Scheiding
		 ...

Beproefde veiligheidsprincipes
■ Overdimensionering/Veiligheidsfactor
■ Beveiligde positie
■ Snelheidsbegrenzing
■ Krachtbegrenzing
■ Geschikt bereik voor de
bedrijfscondities
■ Toestandsbewaking van de vloeistof
...
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Verificatie en
validatie van het gerealiseerde Performance Level PL (PL ≥ PL r)
10.a Verificatie van het gerealiseerde Performance Level PL (PL ≥ PLr)
Ontwerpbeoordeling
Vereist: PLr (stap 1 tot 3)
Ontwerp van de besturing (stap 4 tot 9)
PL
Nee

PL ≥ PLr
Ja
Volgende veiligheidsfunctie

Safety on board met IndraDrive:
wereldwijd het eerste veilige
rem- en houdsysteem

10.b Validatie van het gerealiseerde Performance Level (machinebouwer)
		Wordt aan
• Validatie volgens ISO 13849-2
de eisen
• Toetsing van de geïmplementeerde veiligheidsfunctie
voldaan?
• Opstellen van de technische documentatie
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Eenduidige taal
De functionele veiligheidsnormen defeniëren een duidelijke reeks begrippen en parameters. De belangrijksten:
PL (Performance Level): Discreet niveau dat weergeeft

in hoeverre een besturing een bepaalde veiligheidsgerelateerde functie onder voorzienbare omstandigheden kan vervullen.
PLr (Required Performance Level): Vereist Performance
Level.
SIL (Safety Integrity Level): Veiligheidsintegriteitsniveau
(alleen van toepassing op elektronische besturingen,
zie PL en IEC 62061).
MTTF (Mean Time To Failure): Statistisch te verwachten
waarde voor de gemiddelde duur tot functieverlies.
MTTFd (Mean Time To dangerous Failure): Statistisch te
verwachten waarde voor de gemiddelde duur tot
gevaarlijk functieverlies.
FIT (Failure In Time): Eenheid voor de uitvalfrequentie
van elektronische componenten (1 FIT=1x10-9/h).
PFHd (Probability of dangerous Failure per Hour):

Waarschijnlijkheid van gevaarlijk functieverlies per
uur (referentiewaarde voor PL en SIL).

B10: Statistisch te verwachten waarde van het aantal cycli,

waarna 10% van de componenten de vastgestelde
limietwaarde (schakeltijd, lekkage, schakeldruk, …)
onder vastgestelde conditie heeft overschreden.
B10d: Statistisch te verwachten aantal cycli, waarna 10% van
de componenten gevaarlijk functieverlies vertoont.
T10d: Te verwachten waarde van de gemiddelde tijd waarna 10% van de componenten gevaarlijk functieverlies
vertoont.
TM (Mission Time): Gebruiksduur
DC (Diagnostic Coverage): Diagnose-dekkingsgraad
CCF (Common Cause Failure): Functieverlies als gevolg van
één gemeenschappelijke oorzaak.
SRP/CS (Safety-Related Parts of a Control System):

Veiligheidsrelevante gedeelte van een besturing.
Gevaarlijke fout:

Functieverlies die mogelijk het SRP/CS in een
gevaarlijke toestand brengt of het falen van een
functie veroorzaakt.

Bosch Rexroth BV
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel
Postbus 32, 5280 AA Boxtel
info@boschrexroth.nl
www.boschrexroth.com/safety
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