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Machine-afschermingen en wetgeving
Onderstaande artikelen zijn wetgeving. Machines moeten altijd aan deze wetgeving voldoen. Hieraan
kan niet worden afgedaan middels een risicobeoordeling. Ook wanneer het risico als heel laag wordt
ingeschat, moet de machine nog steeds aan de harde eisen uit de wetgeving voldoen.

Machinerichtlijn 2006/42/EG (= Europese wetgeving):
Algemeen:

De Europese wetgeving zegt via de Machinerichtlijn dat er bij afschermingen maar 2 keuzes zijn:
- Ofwel toepassing van ‘vaste afschermingen’ (= met bouten e.d. vastgezet)
- Ofwel toepassing van ‘beweegbare (= met scharnieren e.d.) afschermingen met
blokkeervoorzieningen’ (= voorzien van veiligheidsschakelaar die machine uitschakelt)
Beide typen afschermingen worden vervolgens in de Machinerichtlijn (= wet) nader uitgelegd:
Vaste afschermingen (eerste streepje van 1.3.8.1 hierboven):

De EU heeft een aanvullende gids uitgebracht waarin van de Machinerichtlijn elk artikel duidelijker
wordt uitgelegd en toegelicht:
Toelichting uit de ‘Official Guide to the application of the Machinery Directive (ed. 2.2.) over ‘vaste
afschermingen’ van par.1.4.2.1:
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Het tweede deel van deze laatste paragraaf 218 (vanaf ‘This requirement aims…’) legt uit dat het
loshalen van vaste afschermingen alleen gedaan mag kunnen worden door vakbekwame personen
(geen VOP-ers met een kastsleutel), en dat er over de handeling moet worden nagedacht en dat het
enige tijd kost om de afscherming open te maken.
Ook mogen vast afschermingen alleen geopend worden door gebruik van ‘tools’, = gereedschap,
zoals steek- of ringsleutels, verstelbare sleutels, tangen, schroevendraaiers, enz. De laatste zin stelt
dat snelle manieren van openen (zoals met een kastsleutel en een kwartslag-sluiting) niet zijn
toegestaan.

Vervolg §218:

Hier wordt de tweede regel van 1.4.2.1 uitgelegd. De materialen waarmee afschermingen worden
vastgezet, zoals bouten of schroeven, moeten aan de vaste afschermingen blijven zitten, zodat ze
niet weg kunnen raken (met het risico dat die afschermingen vervolgens met minder bevestigingen
worden vastgezet).
Er wordt speciaal bij vermeld dat uitzonderingen aleen gelden voor afschermingen die (vrijwel) nooit
geopend hoeven worden (bv alleen bij revisie).
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Vervolg §218:

Hier wordt de derde regel van 1.4.2.1 uitgelegd. Vaste afschermingen (dus zonder
veiligheidsschakelaars) mogen niet op hun plek blijven wanneer ze zijn losgehaald. Vaste
afschermingen mogen dus niet aan scharnieren of aan een railsysteem hangen, maar moeten geheel
los komen en opzij gezet worden, zodat het voor iedereen duidelijk is dat de afscherming los of open
is.
Afschermingen aan scharnieren of rails worden ‘beweegbare afschermingen genoemd (zie
hieronder).

Beweegbare afschermingen (voortzetting Machinerichtlijn) (tweede streepje van 1.3.8.1):

Uit de ‘Official Guide to the application of the Machinery Directive (ed. 2.2.) over ‘beweegbare
afschermingen’ van par.1.4.2.2:
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Hier wordt specifiek vermeld dat dit gaat om afschermingen aan scharnieren of rail systemen.

Vervolg §219:

Elke beweegbare afscherming moet uitgerust zijn met een ‘interlocking device’, een
veiligheidsschakelaar. Dat kan een mechanische veiligheidsschakelaar zijn (met een vorkje) of een
elektronische veiligheidssensor. Deze moet toepasbaar zijn als veiligheidscomponent volgens een
bepaalde klasse, die afhangt van het vereiste ‘Performance Level’ (norm EN-ISO 13849-1).
Om te weten welke klasse deze component moet hebben, moet eerst het Performance Level bekend
zijn, dat afhangt van de gevaren achter die schermen of binnen de machine als geheel.

Beweegbare afschermingen (voortzetting Machinerichtlijn) (tweede streepje van 1.3.8.1):
Vervolg Machinerichtlijn 1.4.2.2.:

Uit de ‘Official Guide to the application of the Machinery Directive (ed. 2.2.) over ‘beweegbare
afschermingen’ van par.1.4.2.2:
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Vervolg §219:

Hier worden aanvullende maatregelen gesteld voor machines die niet onmiddellijk tot een stop
kunnen komen en afremtijd nodig hebben. In die gevallen moeten de veiligheidsvoorzieningen ook
voorkomen dat de afscherming geopend kan worden voordat de machine tot stilstand gekomen is.
Het openen van de afscherming mag dan alleen mogelijk zijn nadat de besturing dit heeft
vrijgegeven na controle dat de machine volledig stil staat.
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