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Risikonedsættelsens mål kan nås ved at fjerne farekilderne eller ved, enkeltvis eller 
samtidig, at nedsætte hver af de to elementer, der er bestemmende for den tilhørende 
risiko:

- Graden af den skade, som den betragtede farekilde forårsager

- Sandsynligheden for, at denne skade opstår

For at nå i mål anvendes tre-trins metoden

Risikonedsættelse



Risikonedsættelse
Tre-trins metoden

- 1. Så vidt muligt fjerne eller mindske risiciene (integrering af 
sikkerheden ved konstruktion og fremstilling af maskinen)

- 2. Træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod de 
risici, som ikke kan fjernes

- 3. Give brugerne oplysninger om de tilbageværende risici som 
følge af, at de trufne beskyttelsesforanstaltninger er 
ufuldstændige, anføre, om en særlig uddannelse er påkrævet, 
og en meddele, om personlige værnemidler er nødvendige 

Reducer

Eliminer

Informer



Risikonedsættelse

Egensikker
konstruktion

Faste afskærmninger

Overvåget adgang / 
Tvangskoblet afskærmning

Bevidsthed, uddannelse og procedure 
(Administrativ)

Personlig værnemidler (PPE) 

Mest  
effektiv

Mindst 
effektiv

Hierarki af beskyttelsesforanstaltninger



Der findes to typer af beskyttelsesforanstaltninger: Afskærmninger og 
beskyttelsesindretninger

- Afskærmning defineres som: ”Fysisk afspærring, konstrueret som en del af 
maskinen til at yde beskyttelse”

- Beskyttelsesindretning er defineret som: ”Anden beskyttelsesanordning end en 
afskærmning”

Risikonedsættelse



Afskærmninger og beskyttelsesudstyr:

- skal være solidt fremstillet
- skal være solidt fastgjorte
- må ikke forårsage yderligere fare
- må ikke uden videre kunne omgås eller sættes ud af drift
- skal være placeret tilstrækkeligt langt fra det farlige område
- må ikke mere end højst nødvendigt hindre udsynet under arbejdet og
- skal muliggøre højst nødvendige anbringelse og/eller udskiftning af værktøj samt 

vedligeholdelsesarbejde, idet adgang begrænses området hvor arbejdet skal udføres, så vidt 
muligt uden fjernelse af afskærmningen eller uden at sætte beskyttelsesudstyret ud af funktion

I øvrigt skal afskærmninger om muligt beskytte mod udslyngning eller fald af materiale eller 
genstande og mod emissioner fra maskinen.

Afskærmninger og beskyttelsesudstyr



Faste afskærmninger:

- skal fastholdes ved systemer, der gør det nødvendigt at anvende værktøj for at 
åbne eller fjerne dem

- fastgørelsessystemet skal forblive på afskærmningen eller maskinen når 
afskærmningen afmonteres

- når det er muligt, må faste afskærmninger ikke kunne forblive på plads uden 
deres fastgørelsesmidler

- må anvendes hvis adgangsfrekvensen er lav ( fx. Mindre end en gang om ugen) 
EN ISO 14120

Faste afskærmninger



Klatring:
Klatring på afskærmninger skal så vidt det er praktisk muligt forhindres af 
konstruktionen. Klatring vanskeligøres ved at undgå vandrette konstruktionsdele og 
vandrette dele i trådnettet på afskærmningens yderside

Udsyn til processen:
Hvor det er nødvendig at have udsyn til processen gennem afskærmningen, skal der 
vælges materialer med egnede egenskaber. Hvis der anvendes perforeret materiale 
eller trådvæv, skal dette have tilstrækkeligt åben areal og en egnet farve.
Udsynet bliver bedre, hvis det perforerede materiale er mørkere end det areal, der 
observeres

Krav fra EN ISO 14120



Sikkerhedsafstande (EN ISO 13857)



Sikkerhedsafstande (EN ISO 13857)



Bevægelige afskærmninger med tvangskobling:

- skal så vidt muligt forblive på maskinen når de åbnes
- skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde at de kun kan 

justeres ved en bevidst handling

Bevægelige afskærmninger ,med tvangskobling skal være forsynet med en 
koblingsmekanisme der:

- forhindrer, at farlige maskinfunktioner starter, inde afskærmningen er 
lukket, og

- afgiver en stop ordre, når de ikke længere er lukket

Bevægelige afskærmninger



Tvangskoblingsanordninger (tvangskobling)
Mekanisk, elektrisk eller anden form for anordning, der har til formål at forhindre maskinfunktioner aktiveres 
under nærmere angivne betingelser (almindeligvis så længe afskærmningen ikke er lukket)

Placering og fastgørelse af positionsafbryder og aktuatorer
Positionsafbrydere skal placeres således at de er tilstrækkeligt sikret imod ændringer af positionen

- Befæstelseselementerne må kun kunne løsnes med værktøj

- Positionsafbryder af type 1 skal være permanent fastholdt f.eks. Ved hjælp af stifter eller dorne

- Den må ikke bruges som mekanisk stop

Tvangskoblinger iht. EN ISO 14119



Tvangskoblingsanordninger (tvangskobling)
Mekanisk, elektrisk eller anden form for anordning, der har til formål at forhindre maskinfunktioner aktiveres 
under nærmere angivne betingelser (almindeligvis så længe afskærmningen ikke er lukket)

Tvangskoblinger iht. EN ISO 14119



Tvangskoblinger iht. EN ISO 14119



Type 3 og 4 tvangskoblingsanordninger (”Magnetiske/RFID”)

- Ingen fysisk kontakt mellem magnet og aktuator

- Er tolerant overfor montage unøjagtigt

- Svær at omgå med en simpel magnet

- Egnet hvor der er store krav til hygiejne og renlighed

- Forskellige mulighed for kodning   (kodet, unik kodet)

Tvangskoblinger iht. EN ISO 14119

Type 2 tvangskoblingsanordninger (”Nøglebetjent”)

- Består af et brydeelement og en ”nøgle” (aktuator)

- Direkte mekanisk aktivering

- Skal monteres rimeligt nøjagtigt

- Svær at omgå hvis nøglens konstruktion er god

- Ikke egnet hvor der er store krav til hygiejne og renlighed

- Kan have skærmlås integreret



Tvangskoblingsanordninger med skærmlås

Tvangskoblinger iht. EN ISO 14119



Tvangskoblingsanordninger med skærmlås

Overvågning af låsning

- Låseelementets position i indgreb skal overvåges

- Maskinens farlige funktioner må kun være muligt, når overvågningen 
detekterer, at afskærmningen er lukket og låseelementet er i indgreb.

Tvangskoblinger iht. EN ISO 14119



Serieforbindelse af tvangskoblingsanordninger

EN ISO 14119 forhindre seriekoblet 
tvangskoblingsanordninger opnår det højeste 
sikkerhedsniveau pga. muligheden for ”fault masking” 
(Diagnostic Coverage) . . . PLe ikke muligt 



Trunk and drop topology with 
standard four (trunk) or five/ 
eight (drop)-wire conductor 
patch cords

440R-ENETR EtherNet/IP™ 
interface to share diagnostics 
over network

Up to 1000 m link distance, max 30 
m between devices and 10 m from 
the tap to the device

Generic safety devices–
electromechanical contacts 
(EMSS) and with solid state 
output (OSSD)

Add-on Profile in Studio 5000 
Logix Designer® to seamlessly 
integrate with Logix5000™ 
controller platform

GuardLink™
Overview and Features

Up to 32 GuardLink
enabled connection taps 
(SMART taps)

Supports diagnostics, remote 
reset and lock/unlock 
command over network

Guardmaster® Dual GuardLink 
(DG) safety relay – GuardLink-
enabled safety relay 
supporting two links

PLe / SIL3



Beskyttelsesforanstaltninger



Kursusaktiviteter 2019

Webinar: Studio 5000 Logix Designer, basic
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