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I.  INLEIDING 

A.  Ceratec 

Ceratec is een projectgestuurde onderneming met 
een multidisciplinaire en professionele aanpak. Het 
bedrijf is actief als partner in vernieuwde 
oplossingen en biedt kant en klare oplossingen in vier 
domeinen: automatisering, handling & logistieke 
oplossingen, elektrotechniek en oplossingen voor de 
grofkeramische industrie. [1] 

B.  Performance Level 

Sinds 2009 zijn er een aantal nieuwe veiligheids-
normen die een grote impact hebben voor bedrijven 
die in aanraking komen met machinebouw. Eén van 
deze is de EN-ISO 13849-1, welke de 
betrouwbaarheid van een besturingssysteem uitdrukt 
aan de hand van een Performance Level.  

Doordat veel medewerkers binnen de machinebouw 
nog niet vertrouwd zijn met deze norm gaat er veel 
tijd verloren bij het ontwerp van de veiligheidskring. 
De juiste keuze van componenten en het correct 
schakelen van deze componenten kan efficiënter 
gebeuren door gebruik te maken van een standaard-
aanpak binnen een bedrijf. Met behulp van een 
bedrijfsstandaard wordt het eenvoudiger om de 
functionele veiligheid en componentkeuze voor de 
machinebesturing te ontwerpen. 

                                                           
 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van de masterproef is om alle documenten 
rond de norm EN-ISO 13849-1 te verwerken in een 
bedrijfsstandaard. Het betreft een theoretische studie 
en analyse van de norm, gekoppeld aan eventueel 
praktijk gelinkte situaties. De bedoeling is dat op een 
snelle en efficiënte manier een veiligheidsstudie met 
de gewenste componenten en schema’s kan worden 
aangeboden voor elke toepassing. 

 

Figuur 1: Flowchart Masterproef 
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De ontwikkelde bedrijfsstandaard zal gebruikt 
worden binnen Ceratec bij het opmaken van de 
veiligheidsstudies voor nieuwe projecten. 

III.  RESULTATEN 

Om goed van start te gaan is er begonnen met een 
theoretische studie van de EN-ISO 13849-1. Dit is 
gedocumenteerd en daarna toegepast op een 
praktisch voorbeeld. 

Als 1ste moet altijd het PLr (Performance Level 
required) berekend worden voor de installatie. Dit 
volgt uit de risicoanalyse. 

Als 2de moet de MTTFd (Mean Time to Dangerous 
Failure) berekend worden. Deze waarde kan 
opgegeven worden door de fabrikant. Als deze niet 
is opgegeven, dan moet deze berekend worden. 
Hiervoor is de B10d-waarde nodig of de B10-waarde 
in combinatie met het percentage van de gevaarlijke 
falingen. Om de berekening te kunnen vervolledigen, 
is ook kennis nodig over het aantal schakelingen per 
jaar van de component. De MTTFd wordt 
onderverdeeld in drie niveaus: low, medium en high. 

Als 3de wordt de DC (Diagnostic Coverage) bepaald. 
Hiervoor bestaan drie tabellen [2] waarmee de DC 
wordt bepaald. De DC wordt onderverdeeld in vier 
niveaus: none, low, medium en high. 

De CCF (Common Cause Failure) is de 4de factor 
waarmee rekening moet worden gehouden. Vanaf 
categorie 1 moet deze factor minstens 65 bedragen 
om te voldoen aan de voorwaarden. 

Binnen de EN-ISO 13849-1 is er sprake van vijf 
verschillende ontwerparchitecturen, nl. B, 1, 2, 3 en 
4. Iedere ontwerparchitectuur heeft zijn bepaalde 
eisen. Ontwerparchitectuur B is het basisveiligheids-
niveau, terwijl bij ontwerparchitectuur 4 een 
opeenstapeling van fouten niet mag leiden tot het 
verlies van de veiligheidsfunctie. 

Als alle gegevens gekend zijn dan kan het 
Performance Level van de component bepaald 
worden aan de hand van de grafiek op figuur 2. 

 
Figuur 2: Bepalen Performance Level [2] 

Om het Performance Level van een component vlot 
te kunnen bepalen, is een Excel-file opgemaakt. 
Hierin ontbreekt enkel de component specifieke data 
om het Performance Level te bepalen. 
 
Het Performance Level van een veiligheidskring kan 
ook berekend worden met behulp van een software-
tool. Er is beslist om te werken met PAScal van Pilz. 
Er is een handleiding geschreven voor PAScal 
v1.7.0. 
Een softwaretool zorgt ervoor dat op een vlotte 
manier veiligheidsrapporten worden opgemaakt van 
de veiligheidskring. 
 
Om de validatie en de ingebruikname van een 
installatie vlotter te laten verlopen, biedt het 
opstellen van een afschakel- en resetmatrix een 
meerwaarde. Om deze matrixen op te stellen zijn 
twee sjablonen ontwikkeld. 
 
Er worden veel verschillende componenten gebruikt 
binnen Ceratec. Er is beslist om voor de meest 
gebruikte componenten standaard elektrische 
schema’s op te maken. Hiermee kan de opbouw van 
een veiligheidsstudie in de toekomst efficiënter 
verlopen. De elektrische schema’s zijn opgesteld om 
te voldoen aan Performance Level “c” en 
Performance Level “d”, omdat dit het PLr is bij het 
grootste deel van de projecten van Ceratec. Er zijn 
schema’s opgemaakt voor het schakelen van een 
noodstop op een Pnoz Multi, op een PNOZ X3P, op 
een safety plc, op een ET200S en ook al deze 
schakelingen in combinatie met een standaard plc. 
Daarnaast zijn er schema’s ontwikkeld voor het 
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integreren van een frequentieomvormer met of 
zonder Safe Torque Off. Hier komen schema’s aan 
bod voor verschillende types zoals Motrivac, 
Movidrive, Lenze en Power Flex. Ook schema’s 
voor het toepassen van muting en bewaakte lampen 
zijn opgenomen in de bedrijfsstandaard. 
Uit de componentenlijst van deze schema’s kunnen 
de juiste componenten geselecteerd worden om te 
voldoen aan het PLr. Hierdoor is er geen 
overdimensionering meer mogelijk. Bij het opmaken 
van een nieuw project zorgt dit ervoor dat er geen 
overbodige componenten in rekening worden 
gebracht bij het bepalen van de prijs. Hierdoor wordt 
aan de klant de goedkoopste prijsofferte aangeboden 
waarmee het project voldoet aan de eisen. 
 
In de nabije toekomst is er sprake van het 
samenvoegen van de EN-ISO 13849-1 en de  
IEC 62061. De standaard die nu ontwikkeld is, moet 
conform de stand der techniek blijven. Hiervoor is de 
VDMA 66413 bestudeerd. Deze norm geeft een 
verdeling van de componenten in vier types. Ieder 
type omschrijft de vereiste data die een leverancier 
moet meegeven met zijn component.[3]  
 

IV.  BESLUIT 

De doelstelling van de masterproef is bereikt. De 
standaard bestaat hoofdzakelijk uit elektrische 
schema’s in combinatie met veiligheidsrapporten. 
Deze zorgen ervoor dat het documenteren van een 
project door de projectleider efficiënter verloopt. 
Door het gebruik van de bedrijfsstandaard is er ook 
geen overdimensionering meer en kan de scherpste 
prijs voor een project worden opgemaakt. Dit biedt 
een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. 
 
De standaard aanpak van soortgelijke functies 
binnen verschillende projecten biedt voordelen voor 
zowel de engineering van een project bij het ontwerp 
als voor de techniekers bij een interventie op een 
installatie. Door ieder project op een gelijkaardige 
manier aan te pakken zal het efficiënter zijn om zich 
in te werken in een project. 
 
Een bedrijfsstandaard maken is geen eenvoudige 
zaak. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. 
Iemand hiervan laten afwijken is niet gemakkelijk. 
Hiervoor moet de persoon in kwestie overtuigd 

worden van de voordelen van de nieuwe aanpak. 
Grondig overleg met de betrokken personen is een 
must. 
 
De bedrijfsstandaard staat nog niet volledig op punt. 
Het kost veel tijd en ervaring om een 
bedrijfsstandaard volledig op punt te krijgen. Een 
Europese norm moet ook altijd conform de huidige 
stand der techniek blijven. Daarom worden jaarlijks 
nieuwe Europese normen gepubliceerd en de 
componentenmarkt staat niet stil. Het is zeer 
belangrijk om de bedrijfsstandaard aan te passen om 
concurrentieel te blijven. 
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