ZAàĄCZNIK I
Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeĔstwa dotyczące projektowania oraz wytwarzania maszyn
i elementów bezpieczeĔstwa
Na uĪytek niniejszego zaáącznika pojĊcie „maszyna” oznacza „maszynĊ” lub „element
bezpieczeĔstwa” wedáug definicji podanej w art. 1 ust. 2.
UWAGI WSTĉPNE
1.

Zobowiązania ustanowione przez zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeĔstwa mają zastosowanie tylko wówczas, gdy maszyna uĪytkowana w warunkach
przewidzianych przez wytwórcĊ stwarza zagroĪenie odpowiadające okreĞlonemu wymaganiu.
W kaĪdym przypadku wymagania pkt. 1.1.2, 1.7.3 i 1.7.4 mają zastosowanie do wszystkich
maszyn objĊtych niniejszą dyrektywą.

2.

Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa ustanowione w
niniejszej dyrektywie są obowiązujące. JednakĪe, biorąc pod uwagĊ istniejący stan techniki,
speánienie okreĞlonych przez nie celów moĪe byü niemoĪliwe. W takim przypadku maszyna
powinna byü zaprojektowana w sposób zapewniający, na ile to moĪliwe, zbliĪenie siĊ do tych
celów.

3.

Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa zostaáy pogrupowane
wedáug zagroĪeĔ, do których siĊ odnoszą.
Maszyny stwarzają szereg zagroĪeĔ, które mogą wystĊpowaü w niniejszym zaáączniku pod
wiĊcej niĪ jednym nagáówkiem.
Wytwórca jest obowiązany oceniü zagroĪenia, w celu zidentyfikowania wszystkich zagroĪeĔ
odnoszących siĊ do danej maszyny; nastĊpnie powinien zaprojektowaü i wykonaü tĊ maszynĊ
biorąc pod uwagĊ dokonaną przez siebie ocenĊ.

1. ZASADNICZE
WYMAGANIA
BEZPIECZEēSTWA

W

ZAKRESIE

OCHRONY

ZDROWIA

I

1.1. Uwagi ogólne
1.1.1.

Definicje
Na uĪytek niniejszej dyrektywy:
1. “strefa niebezpieczna” oznacza strefĊ w obrĊbie i/lub wokóá maszyny, w której wystĊpuje
zagroĪenie zdrowia lub bezpieczeĔstwa osoby naraĪonej;
2. “osoba naraĪona” oznacza kaĪdą osobĊ czĊĞciowo lub caákowicie znajdującą siĊ w strefie
niebezpiecznej;
3. “operator” oznacza osobĊ lub osoby, którym przydzielono zadanie zainstalowania,
obsáugiwania, regulowania, konserwowania, czyszczenia, naprawiania lub transportowania
maszyny.

1.1.2.

Zasady bezpieczeĔstwa kompleksowego
(a) Maszyna powinna byü wykonana w taki sposób, aby nadawaáa siĊ do wykonywania
swojej funkcji oraz mogáa byü regulowana i konserwowana nie stwarzając ryzyka dla osób
wykonujących te czynnoĞci w warunkach przewidzianych przez wytwórcĊ.
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PrzedsiĊwziĊte Ğrodki powinny mieü na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka wypadku w
okresie caáego zaáoĪonego okresu eksploatacji maszyny, z jej montaĪem i demontaĪem
wáącznie, nawet wówczas gdy ryzyko wypadku moĪe zaistnieü w wyniku moĪliwych do
przewidzenia sytuacji odbiegających od normalnych.
(b) Przy doborze najbardziej odpowiednich metod wytwórca powinien stosowaü nastĊpujące
zasady, wedáug podanej kolejnoĞci:



wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagroĪenia tak dalece jak to jest moĪliwe
(projektowanie i wykonywanie maszyn bezpiecznych z samego zaáoĪenia),



podjĊcie koniecznych Ğrodków ochronnych w stosunku do zagroĪeĔ, które nie
mogą byü wyeliminowane,



informowanie uĪytkowników o pozostaáych istniejących zagroĪeniach
spowodowanych wszelkimi niedostatkami w przyjĊtych Ğrodkach ochronnych,
wskazanie, czy konieczne jest jakiekolwiek okreĞlone przeszkolenie i
wyspecyfikowanie potrzeby stosowania Ğrodków ochrony indywidualnej.

(c) Podczas projektowania i wykonywania maszyny oraz podczas opracowywania instrukcji,
wytwórca powinien wziąü pod uwagĊ nie tylko normalne uĪytkowanie maszyny, ale takĪe
zastosowania, których w sposób uzasadniony moĪna siĊ spodziewaü.
Maszyna powinna byü zaprojektowana w sposób, zapobiegający jej wykorzystaniu
odbiegającemu od jej normalnego uĪytkowania, jeĪeli takie uĪytkowanie wywoáaáoby
zagroĪenie. W pozostaáych przypadkach naleĪy w instrukcjach zwróciü uĪytkownikowi
uwagĊ na niedozwolone sposoby uĪytkowania maszyn, które - jak to wynika z doĞwiadczenia
- mogą mieü miejsce.
(d) Niewygody, zmĊczenie i napiĊcie odczuwane przez operatora w zamierzonych
warunkach uĪytkowania naleĪy zredukowaü do moĪliwego minimum z uwzglĊdnieniem
zasad ergonomii.
(e) Podczas projektowania i wykonywania maszyny, wytwórca powinien braü pod uwagĊ
ograniczenia ruchów operatora wynikające z koniecznego lub przewidywanego stosowania
Ğrodków ochrony indywidualnej (takich jak obuwie, rĊkawice, itp.).
(f) MaszynĊ naleĪy dostarczaü z podstawowym wyposaĪeniem specjalnym i osprzĊtem,
umoĪliwiającym jej regulacjĊ, konserwacjĊ i uĪytkowanie bez stwarzania zagroĪenia.
1.1.3.

Materiaáy i wyroby
Materiaáy uĪyte do wykonywania maszyn lub produkty wykorzystywane i powstające w
trakcie ich uĪytkowania nie powinny stwarzaü zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa i zdrowia osób
naraĪonych.
W szczególnoĞci, w przypadkach stosowania páynów, maszyny powinny byü projektowane i
wykonywane w taki sposób, aby moĪna je byáo uĪytkowaü bez ryzyka powodowanego
napeánianiem, uĪywaniem, odzyskiwaniem lub usuwaniem páynów.

1.1.4.

OĞwietlenie
Wytwórca powinien dostarczyü oĞwietlenie wáasne maszyny odpowiednie do wykonywanych
czynnoĞci, jeĞli brak takiego oĞwietlenia moĪe spowodowaü zagroĪenie mimo oĞwietlenia
zewnĊtrznego o normalnym natĊĪeniu.
Wytwórca powinien zapewniü, Īe dostarczone przez niego oĞwietlenie wáasne nie powoduje
zaciemnieĔ, które mogą byü uciąĪliwe, mĊczących olĞnieĔ ani niebezpiecznego efektu
stroboskopowego.
NaleĪy zapewniü odpowiednie oĞwietlenie obszarów wewnĊtrznych wymagających czĊstych
kontroli, regulacji i konserwacji.
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1.1.5.

Rozwiązania konstrukcyjne uáatwiające manipulowanie maszyną
Maszyna lub kaĪda z jej czĊĞci skáadowych powinna:



byü zaprojektowana w sposób umoĪliwiający jej bezpieczne przemieszczanie,



byü opakowana lub zaprojektowana w sposób umoĪliwiający bezpieczne i nie powodujące
uszkodzeĔ skáadowanie (np. odpowiednia statecznoĞü, specjalne wsporniki, itp.).

W przypadku gdy masa, wielkoĞü lub ksztaát samej maszyny lub jej róĪnych czĊĞci
skáadowych uniemoĪliwiają jej rĊczne przemieszczanie, maszyna lub kaĪda z jej czĊĞci
skáadowych powinna:



byü wyposaĪona w elementy umoĪliwiające zamocowanie do urządzenia podnoszącego,
lub



byü zaprojektowana w sposób umoĪliwiający wyposaĪenie w tego rodzaju elementy (np.
przez zaprojektowanie otworów gwintowanych), lub



mieü ksztaát umoĪliwiający áatwe zamocowanie do typowych urządzeĔ podnoszących.

JeĪeli maszyna lub element skáadowy jest przewidziany do rĊcznego przemieszczania,
powinny one byü:



áatwo przemieszczalne, lub



wyposaĪone w elementy do podnoszenia (np. uchwyty, itp.) i w peáni bezpiecznego
przemieszczania.

W przypadku przemieszczania narzĊdzi i/lub czĊĞci maszyn, nawet tych o niewielkiej masie,
które mogą stwarzaü zagroĪenie (poprzez swój ksztaát, materiaá itp.) naleĪy stosowaü Ğrodki
specjalne.
1.2. Sterowanie
1.2.1.

BezpieczeĔstwo i niezawodnoĞü ukáadów sterowania
Ukáady sterowania naleĪy zaprojektowaü i wykonywaü w taki sposób, aby byáy bezpieczne i
niezawodne, zapobiegając w ten sposób powstawaniu niebezpiecznych sytuacji. Przede
wszystkim naleĪy je projektowaü i wykonywaü w taki sposób, aby:

1.2.2.



mogáy wytrzymywaü obciąĪenia wynikające z normalnego uĪytkowania i dziaáania
czynników zewnĊtrznych,



báĊdy logiczne nie doprowadzaáy do niebezpiecznych sytuacji.

Elementy sterownicze

Elementy sterownicze powinny byü:



wyraĨnie widoczne, rozpoznawalne i w koniecznych przypadkach odpowiednio
oznakowane;



rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczną, pozbawioną wątpliwoĞci, bezzwáoczną
i jednoznaczną obsáugĊ;



zaprojektowane tak, aby ich ruch byá zgodny z wywoáywanym dziaáaniem;



umiejscowione poza strefami niebezpiecznymi, z wyjątkiem jeĞli to konieczne, elementów
szczególnych takich jak wyáącznik awaryjny, panel programowania robotów;



tak umieszczone, aby ich obsáuga nie mogáa powodowaü dodatkowego ryzyka;
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zaprojektowane albo zabezpieczone w taki sposób, aby poĪądany efekt, jeĪeli wiąĪe siĊ z
nim ryzyko, nie mógá wystąpiü bez zamierzonego dziaáania;



tak wykonane, aby wytrzymaáy dające siĊ przewidzieü obciąĪenia; szczególną uwagĊ
naleĪy zwróciü na wyáączniki awaryjne, w stosunku do których istnieje
prawdopodobieĔstwo, Īe bĊdą naraĪone znaczne obciąĪenia.

JeĪeli element sterowniczy jest projektowany i wykonywany w celu speániania kilku róĪnych
funkcji, a mianowicie przy braku wzajemnie jednoznacznej relacji (np. klawiatury, itp.)
dziaáanie, które ma byü wykonywane powinno byü wyraĨnie zasygnalizowane i w razie
potrzeby potwierdzone.
Elementy sterownicze powinny byü tak wykonane, aby ich rozmieszczenie, przemieszczanie i
opór związany z operowaniem byáy zbieĪne z powodowanym dziaáaniem, z uwzglĊdnieniem
zasady ergonomii. NaleĪy równieĪ uwzglĊdniü ograniczenia wynikające z koniecznego lub
przewidywanego stosowania Ğrodków ochrony indywidualnej (takich jak obuwie, rĊkawice,
itp.). Maszyna powinna byü wyposaĪona we wskaĨniki (tarczowe, sygnalizujące, itp.),
niezbĊdne do zapewnienia bezpiecznej obsáugi. Operator powinien byü w stanie odczytywaü
ich wskazania ze stanowiska sterowania.
Z gáównego stanowiska sterowania operator powinien mieü moĪliwoĞü upewnienia siĊ, Īe w
strefach niebezpiecznych nie przebywają osoby naraĪone.
JeĞli jest to niemoĪliwe, system sterowania powinien byü zaprojektowany i wykonany w taki
sposób, aby uruchomienie maszyny byáo kaĪdorazowo poprzedzane akustycznym lub/i
optycznym sygnaáem ostrzegawczym. Osoba naraĪona powinna mieü czas i Ğrodki do podjĊcia
szybkiego dziaáania w celu zapobieĪenia uruchomieniu maszyny.
1.2.3.

Uruchamianie
Uruchomienie maszyny powinno byü moĪliwe tylko poprzez zamierzone uaktywnienie
elementu sterowniczego przewidzianego do tego celu.
To samo wymaganie naleĪy stosowaü:
 w przypadku ponownego uruchomienia maszyny po jej zatrzymaniu, niezaleĪnie od
przyczyny zatrzymania,
 w przypadku, gdy wprowadza siĊ znaczące zmiany w warunkach pracy maszyny (np.
prĊdkoĞci, ciĞnienia, itp.), z wyjątkiem przypadków gdy takie ponowne uruchomienie lub
zmiana w warunkach pracy nie powoduje zagroĪenia dla osób naraĪonych.
PowyĪsze zasadnicze wymaganie nie odnosi siĊ do ponownego uruchomienia maszyny lub
zmiany w warunkach pracy bĊdących wynikiem normalnej sekwencji automatycznego cyklu
pracy.
W przypadku, gdy maszyna ma kilka uruchamiających elementów sterowniczych, przez co
operatorzy mogą powodowaü wzajemne zagroĪenia, w celu wyeliminowania takiego ryzyka,
naleĪy zainstalowaü urządzenia dodatkowe (np. blokady lub selektory pozwalające na
uaktywnienie tylko jednej czĊĞci mechanizmu uruchamiającego w danej chwili).
W przypadku instalacji zautomatyzowanej funkcjonującej w trybie automatycznym, powinno
byü moĪliwe, po zatrzymaniu, ponowne áatwe uruchomienie maszyny z chwilą speánienia
wszystkich warunków bezpieczeĔstwa.

1.2.4.

Urządzenia zatrzymujące
Zatrzymanie normalne
KaĪda maszyna powinna byü wyposaĪona w element sterowniczy, przy uĪyciu którego moĪna
doprowadziü w bezpieczny sposób do caákowitego zatrzymania maszyny.

16

KaĪde stanowisko robocze powinno byü wyposaĪone w element sterowniczy umoĪliwiający
zatrzymanie niektórych lub wszystkich czĊĞci maszyny znajdujących siĊ w ruchu, w
zaleĪnoĞci od rodzaju zagroĪenia, tak aby maszyna pozostawaáa bezpieczna. Element
sterowniczy zatrzymujący maszynĊ powinien mieü pierwszeĔstwo wobec elementów
uruchamiających.
Z chwilą zatrzymania maszyny lub jej niebezpiecznych czĊĞci, zasilanie odpowiednich
napĊdów uruchamiających powinno zostaü odáączone.
Wyáączniki awaryjne
KaĪda maszyna powinna byü wyposaĪona w co najmniej jeden wyáącznik awaryjny, w celu
wyeliminowania istniejącego lub spodziewanego niebezpieczeĔstwa. Wyjątek stanowią:



maszyny, w których wyáącznik awaryjny nie obniĪyáby ryzyka, poniewaĪ albo nie
skróciáby czasu zatrzymania albo nie umoĪliwiá podjĊcia specjalnych Ğrodków
niezbĊdnych do przeciwdziaáania zagroĪeniu;



maszyny przenoĞne trzymane w rĊku i prowadzone rĊką.

Wyáącznik awaryjny powinien:



mieü wyraĨnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostĊpne elementy sterownicze,



moĪliwie jak najszybciej zatrzymywaü niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego
zagroĪenia,



w koniecznych przypadkach inicjowaü lub umoĪliwiaü zainicjowanie pewnych ruchów
zabezpieczających.

Z chwilą ustaniu aktywnego dziaáania na element sterowniczy wyáącznika awaryjnego po
wygenerowaniu sygnaáu zatrzymania, sygnaá ten powinien byü podtrzymany poprzez
zaryglowanie tego wyáącznika awaryjnego aĪ do chwili, w której zaryglowanie to zostanie w
sposób zamierzony odblokowane; nie powinno mieü miejsca zaryglowanie tego wyáącznika
bez wygenerowania sygnaáu zatrzymania; odblokowanie zaryglowania tego wyáącznika moĪe
nastąpiü wyáącznie poprzez wykonanie odpowiedniej czynnoĞci, przy czym odblokowanie to
nie powinno ponownie uruchomiü maszyny, a tylko umoĪliwiü jej uruchomienie.
Instalacje záoĪone
W przypadku maszyn lub czĊĞci maszyn zaprojektowanych w celu wspólnego dziaáania
wytwórca powinien zaprojektowaü i wykonaü maszynĊ w taki sposób, aby wyáączniki, w tym
wyáącznik awaryjny, mogáy zatrzymaü nie tylko samą maszynĊ, ale i wszystkie urządzenia
umieszczone przed nią lub za nią w ciągu technologicznym, jeĞli dalsze dziaáanie tych
urządzeĔ moĪe byü niebezpieczne.
1.2.5.

Wybór trybu sterowania
Wybrany tryb sterowania powinien odáączaü wszystkie inne ukáady sterujące z wyjątkiem
wyáącznika awaryjnego.
JeĞli maszyna zostaáa zaprojektowana i wykonana w sposób pozwalający na jej wykorzystanie
w kilku trybach sterowania lub pracy, stwarzających róĪne poziomy bezpieczeĔstwa (np. w
celu umoĪliwienia regulacji, konserwacji, kontroli, itp.), powinna byü ona wyposaĪona na
staáe w przeáącznik wyboru trybu, który moĪna zablokowaü w kaĪdym poáoĪeniu. KaĪde
poáoĪenie przeáącznika wyboru trybu powinno odpowiadaü tylko jednemu trybowi pracy lub
sterowania.
Przeáącznik wyboru moĪe zostaü zastąpiony inną metodą wybierania, która ogranicza uĪycie
niektórych funkcji maszyny do okreĞlonej kategorii operatorów (np. kody dostĊpu do
niektórych funkcji sterowanych numerycznie, itp.).
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JeĪeli w celu wykonania wybranych operacji maszyna powinna mieü moĪliwoĞü dziaáania
przy wyáączonych urządzeniach ochronnych, przeáącznik wyboru trybu powinien
jednoczeĞnie:



uniemoĪliwiü dziaáanie w trybie sterowania automatycznego,



zezwalaü na ruchy wywoáane wyáącznie przy pomocy elementów sterowniczych
wymagających staáego podtrzymania,



zezwalaü na dziaáanie niebezpiecznych elementów ruchomych wyáącznie w warunkach
podwyĪszonego bezpieczeĔstwa (np. zmniejszona szybkoĞü, zmniejszona moc, dziaáanie
krok po kroku, lub inne odpowiednie uwarunkowania) przy jednoczesnym zapobieganiu
niebezpieczeĔstwom wynikającym ze sprzĊĪonych sekwencji ruchów,



uniemoĪliwiü wszelkie ruchy mogące spowodowaü zagroĪenie poprzez oddziaáywanie w
sposób zamierzony lub niezamierzony na wewnĊtrzne czujniki maszyny.

Ponadto, operator powinien mieü moĪliwoĞü sterowania dziaáaniem elementów, przy których
pracuje w miejscu regulacji maszyny.
1.2.6.

Zanik zasilania energią
Przerwa w zasilaniu, ponowne wáączenie zasilania po przerwie lub dowolnego rodzaju
wahania w zasilaniu nie powinny doprowadzaü do niebezpiecznej sytuacji.
W szczególnoĞci:

1.2.7.



maszyna nie powinna uruchamiaü siĊ nieoczekiwanie;



maszyna po wydaniu polecenia zatrzymania powinna zatrzymaü siĊ;



Īaden ruchomy element maszyny lub element zamocowany w maszynie nie powinien
odpadaü lub zostaü wyrzucony;



automatyczne lub rĊczne zatrzymywanie wszelkich elementów ruchomych nie powinno
byü zakáócone;



urządzenia ochronne powinny pozostawaü w peáni skuteczne.

Uszkodzenie obwodu sterowniczego
Defekt logicznych ukáadów sterowania ani uszkodzenie albo zniszczenie obwodów sterowania
nie powinno doprowadzaü do niebezpiecznych sytuacji.
W szczególnoĞci:

1.2.8.



maszyna nie powinna uruchamiaü siĊ nieoczekiwanie;



maszyna po wydaniu polecenia zatrzymania powinna zatrzymaü siĊ;



Īaden ruchomy element maszyny lub element zamocowany w maszynie nie powinien
odpaĞü ani zostaü wyrzucony;



automatyczne lub rĊczne zatrzymanie wszelkich elementów ruchomych nie powinno byü
zakáócone;



urządzenia ochronne powinny pozostawaü w peáni skuteczne.

Oprogramowanie
Oprogramowanie dialogowe miĊdzy operatorem a ukáadem sterowania maszyną powinno byü
áatwe w obsáudze.
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1.3. Ochrona przed zagroĪeniami mechanicznymi
1.3.1.

StatecznoĞü
Maszyny, ich wyposaĪenie i czĊĞci skáadowe powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby podczas eksploatacji w przewidywanych warunkach dziaáania (z uwzglĊdnieniem,
w razie potrzeby, równieĪ i warunków klimatycznych) byáy wystarczająco stateczne, bez
ryzyka wywrócenia siĊ maszyny, upadku z wysokoĞci lub nieoczekiwanego przemieszczenia.
JeĪeli ksztaát samej maszyny lub zamierzony sposób jej zainstalowania nie zapewniają
dostatecznej statecznoĞci, do maszyny naleĪy zamocowaü odpowiednie elementy mocujące i
opisaü je w odpowiedniej instrukcji.

1.3.2.

ZagroĪenie wystąpieniem uszkodzenia podczas pracy
RóĪne czĊĞci maszyny i elementy je áączące powinny wytrzymywaü obciąĪenia, którym
podlegają podczas eksploatacji zgodnie z przewidywaniami wytwórcy.
TrwaáoĞü uĪytych materiaáów powinna byü odpowiednia do charakteru miejsca pracy
przewidzianego przez wytwórcĊ, w szczególnoĞci w odniesieniu do zjawisk zmĊczenia,
starzenia siĊ, korozji i Ğcierania.
Wytwórca powinien wskazaü w odpowiedniej instrukcji rodzaj i czĊstotliwoĞü kontroli i
konserwacji maszyny wymaganych ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa. Powinien on takĪe, w
odpowiednich przypadkach, wskazaü czĊĞci ulegające zuĪyciu oraz okreĞliü kryteria ich
wymiany.
JeĪeli pomimo podjĊtych Ğrodków ostroĪnoĞci niebezpieczeĔstwo pĊkniĊcia lub rozerwania
istnieje nadal (np. w przypadku tarcz Ğciernych), elementy ruchome powinny byü
zamontowane i umiejscowione w taki sposób, aby w przypadku rozerwania siĊ ich odáamki
pozostawaáy wewnątrz osáony.
Sztywne i elastyczne przewody do transportu páynów, w szczególnoĞci pod wysokim
ciĞnieniem powinny wytrzymywaü przewidziane naprĊĪenia wewnĊtrzne i zewnĊtrzne oraz
byü pewnie zamocowane i/lub zabezpieczone przed wszelkimi naprĊĪeniami zewnĊtrznymi i
napinaniem; naleĪy podjąü Ğrodki ostroĪnoĞci eliminujące zagroĪenie spowodowane
pĊkniĊciem elementu (nagáe przemieszczenie, uwolnienie strumienia cieczy pod wysokim
ciĞnieniem, itp.).
W przypadkach automatycznego podawania materiaáu obrabianego powinny byü speánione
podane niĪej warunki w celu unikniĊcia zagroĪeĔ w stosunku do osób naraĪonych (np. na
skutek záamania siĊ narzĊdzia):

1.3.3.



w momencie gdy narzĊdzie zetknie siĊ z przedmiotem obrabianym, powinno ono osiągnąü
swoje normalne warunki pracy;



w przypadku zamierzonego lub przypadkowego uruchomienia i/lub zatrzymania narzĊdzia
ruch podający i ruch narzĊdzia powinny byü skoordynowane.

ZagroĪenia powodowane przez przedmioty spadające lub wyrzucane
NaleĪy podjąü Ğrodki ostroĪnoĞci, w celu zapobieĪenia zagroĪeniom spowodowanym przez
przedmioty spadające lub wyrzucane (np. przedmioty obrabiane, narzĊdzia, wióry, odáamki,
odpady, itp.).

1.3.4.

ZagroĪenia powodowane przez powierzchnie, krawĊdzie lub naroĪa
W stopniu nie kolidującym z ich przeznaczeniem, dostĊpne czĊĞci maszyny nie powinny mieü
ostrych krawĊdzi, ostrych naroĪy ani chropowatych powierzchni, które mogą spowodowaü
obraĪenia.

1.3.5.

ZagroĪenia powodowane przez maszyny zespoáowe
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JeĪeli maszyny jest przeznaczona do wykonywania kilku róĪnych czynnoĞci z rĊcznym
usuwaniem przedmiotu obrabianego pomiĊdzy poszczególnymi czynnoĞciami (maszyna
zespoáowa), powinna ona byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby umoĪliwiü
uĪywanie kaĪdego z jej zespoáów oddzielnie, bez powodowania zagroĪeĔ lub ryzyka przez
pozostaáe zespoáy w stosunku do osoby naraĪonej.
W tym celu powinna istnieü moĪliwoĞü oddzielnego uruchamiania i zatrzymywania wszelkich
zespoáów nie wyposaĪonych w elementy ochronne.
1.3.6.

ZagroĪenia związane ze zmianami prĊdkoĞci obrotowej narzĊdzi
Maszyny przeznaczone do dziaáania przy róĪnych parametrach roboczych (np. róĪne
prĊdkoĞci lub zasilanie energią) powinny byü zaprojektowane i wykonywane w sposób
umoĪliwiający bezpieczny i pewny wybór oraz regulacjĊ tych parametrów.

1.3.7.

Zapobieganie zagroĪeniom związanym z elementami ruchomymi
Ruchome elementy maszyny powinny byü zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone w taki
sposób, aby nie powodowaáy zagroĪeĔ, a w przypadkach gdy zagroĪenia te nadal istnieją,
powinny one byü wyposaĪone w staáe osáony lub urządzenia ochronne, tak aby zapobiec
caákowicie ryzyku zetkniĊcia siĊ z elementem, co mogáoby spowodowaü wypadek.
NaleĪy stosowaü wszelkie niezbĊdne Ğrodki w celu zapobieĪenia przypadkowemu
zablokowaniu siĊ elementów ruchomych w czasie pracy. JeĪeli pomimo podjĊtych Ğrodków
ostroĪnoĞci prawdopodobieĔstwo zablokowania istnieje nadal, wytwórca powinien
przewidzieü specjalne urządzenia ochronne lub narzĊdzia, instrukcje oraz ewentualne
oznakowanie maszyny w celu przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania tych elementów.

1.3.8.

Dobór ochrony przed zagroĪeniami powodowanymi przez elementy ruchome
Osáony lub urządzenia ochronne chroniące przed ryzykiem związanym z elementami
ruchomymi powinny byü dobierane w zaleĪnoĞci od rodzaju zagroĪenia. Przy doborze naleĪy
posáugiwaü siĊ nastĊpującymi wskazówkami.
A. Elementy ruchome przenoszenia napĊdu
Osáony zaprojektowane w celu ochrony osób naraĪonych przed ryzykiem związanym z
ruchomymi elementami przenoszenia napĊdu (takimi jak koáa linowe, pasy, koáa zĊbate,
zĊbatki, waáy, itp.) powinny byü:



przytwierdzone na staáe, speániające wymagania pkt. 1.4.1 i 1.4.2.1, lub



ruchome, speániające wymagania pkt. 1.4.1 i 1.4.2.2.A.

Zaleca siĊ stosowanie osáon ruchomych w przypadku elementów do których przewiduje
siĊ koniecznoĞü czĊstego dostĊpu.
B.

Elementy ruchome związane bezpoĞrednio z procesem technologicznym
Jako osáony lub urządzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osoby naraĪonej
przed ryzykiem związanym z elementami ruchomymi uczestniczącymi w pracy maszyny
(takimi jak narzĊdzia skrawające, ruchome czĊĞci pras, cylindry, przedmioty obrabiane,
itp.) naleĪy stosowaü:
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wszĊdzie tam, gdzie to moĪliwe, osáony staáe zgodne z wymaganiami pkt. 1.4.1 i
1.4.2.1,



w pozostaáych przypadkach osáony ruchome zgodne z wymaganiami pkt. 1.4.1 i
1.4.2.2.B lub urządzenia ochronne, takie jak urządzenia do samoczynnego wyáączania
(czujnikowe) (np. bariery niematerialne, maty czuáe na nacisk (czujnikowe)),
urządzenia ochronne zdalnie podtrzymywane (np. oburĊczne urządzenie sterujące),
lub urządzenia ochronne przeznaczone do samoczynnego zapobiegania znalezieniu siĊ

operatora lub czĊĞci jego ciaáa w strefie niebezpiecznej, zgodnie z wymaganiami pkt.
1.4.1 i 1.4.3.
JeĪeli jednak niektóre elementy ruchome bezpoĞrednio związane z procesem
technologicznym nie mogą pozostawaü caákowicie lub czĊĞciowo niedostĊpne z uwagi na
dziaáania wymagające miejscowej ingerencji operatora, to wówczas tam gdzie to jest
technicznie moĪliwe tego rodzaju elementy ruchome powinny byü wyposaĪone:



w osáony staáe speániające wymagania pkt. 1.4.1 i 1.4.2.1, zapobiegające dostĊpowi do
tych fragmentów elementów ruchomych, które nie są wykorzystywane podczas pracy,



w osáony nastawne, speániające wymagania pkt. 1.4.1 i 1.4.2.3, ograniczające dostĊp
do tych fragmentów elementów ruchomych, które są bezpoĞrednio przeznaczone do
pracy.

1.4.

Wymagane wáasnoĞci osáon i urządzeĔ ochronnych

1.4.1.

Wymagania ogólne
Osáony i urządzenia ochronne:

1.4.2.



powinny byü wytrzymaáej konstrukcji,



nie powinny powodowaü Īadnego dodatkowego zagroĪenia,



nie powinny siĊ dawaü áatwo ominąü lub wyáączyü,



powinny byü umieszczane w odpowiedniej odlegáoĞci od strefy niebezpiecznej,



mogą powodowaü tylko minimalne utrudnienia w obserwacji procesu produkcyjnego,



powinny umoĪliwiaü wykonanie koniecznych prac związanych z mocowaniem i/lub
wymianą narzĊdzi oraz konserwacją, przy czym dostĊp ten powinien byü ograniczony
tylko do obszaru, w którym dana praca musi byü wykonana, w miarĊ moĪliwoĞci bez
koniecznoĞci demontaĪu tych osáon lub urządzeĔ ochronnych.

Wymagania szczególne dotyczące osáon

1.4.2.1. Osáony staáe
Osáony staáe powinny byü pewnie zamocowane na swoim miejscu przeznaczenia.
Powinny one byü zamocowane poprzez systemy, które mogą byü demontowane wyáącznie
przy uĪyciu narzĊdzi.
Tam gdzie jest to moĪliwe, brak elementów mocujących powinien uniemoĪliwiaü
pozostawanie osáon na swoim miejscu.
1.4.2.2. Osáony ruchome
A. Ruchome osáony typu A powinny:

B.



o ile to moĪliwe, pozostawaü po otwarciu przymocowane do maszyny,



byü poáączone z ukáadem blokującym, zapobiegającym uruchomieniu elementów
ruchomych dopóki są one dostĊpne i wydającym polecenie zatrzymania, gdy tylko
osáona zostanie otwarta.

Ruchome osáony typu B powinny byü zaprojektowane i sprzĊĪone z ukáadem sterowania
maszyny tak, aby:



elementy ruchome nie mogáy zostaü uruchomione, dopóki znajdują siĊ w zasiĊgu
operatora,
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osoba naraĪona nie mogáa dosiĊgnąü elementów ruchomych po ich uruchomieniu,



mogáy byü nastawiane tylko poprzez dziaáania zamierzone, takie jak uĪycie narzĊdzia
lub klucza, itp.,



brak lub uszkodzenie jednego z ich elementów skáadowych uniemoĪliwiaáo
uruchomienie elementów lub zatrzymywaáo elementy znajdujące siĊ w ruchu,



byáa zapewniona ochrona przed ryzykiem związanym z wyrzuceniem elementów
przez zastosowanie odpowiedniej przegrody.

1.4.2.3. Osáony nastawne ograniczające dostĊp
Osáony nastawne ograniczające dostĊp do stref elementów ruchomych niezbĊdnych do
wykonania pracy powinny:

1.4.3.



byü nastawiane rĊcznie lub automatycznie w zaleĪnoĞci do rodzaju pracy,



dawaü siĊ áatwo nastawiaü bez uĪycia narzĊdzi,



maksymalnie ograniczaü zagroĪenie powodowane wyrzucanymi przedmiotami.

Wymagania szczególne dotyczące urządzeĔ ochronnych
Urządzenia ochronne powinny byü zaprojektowane i sprzĊĪone z ukáadem sterowania, tak aby:



elementy ruchome nie mogáy zostaü uruchomione dopóki znajdują siĊ w zasiĊgu operatora,



osoba naraĪona nie mogáa dosiĊgnąü elementów ruchomych po ich uruchomieniu,



mogáy byü nastawiane tylko poprzez dziaáania zamierzone, takie jak uĪycie narzĊdzia,
kluczy, itd.



brak lub uszkodzenie jednego ich elementu skáadowego uniemoĪliwiaáo uruchomienie
elementów lub zatrzymywaáo elementy znajdujące siĊ w ruchu.

1.5. Ochrona przed innymi zagroĪeniami
1.5.1.

Zasilanie energią elektryczną
JeĪeli maszyna jest zasilana energią elektryczną, powinna ona byü zaprojektowana, wykonana
i wyposaĪona w sposób zapobiegający lub umoĪliwiający zapobieganie wszelkim
zagroĪeniom o charakterze elektrycznym.
W odniesieniu do maszyn pracujących w okreĞlonych zakresach napiĊü naleĪy stosowaü
obowiązujące przepisy szczegóáowe dotyczące urządzeĔ elektrycznych przeznaczonych do
pracy w tych zakresach napiĊü.

1.5.2.

ElektrycznoĞü statyczna
Maszyna powinna byü tak zaprojektowana i wykonana, aby zapobiec lub ograniczyü
gromadzenie siĊ potencjalnie niebezpiecznych áadunków elektrostatycznych i/lub byü
wyposaĪona w ukáad do ich rozáadowywania.

1.5.3.

Zasilanie energią inną niĪ elektryczna
Maszyna zasilana energią inną niĪ elektryczna (np. energią hydrauliczną, pneumatyczną lub
cieplną, itp.) powinna byü zaprojektowana, wykonana i wyposaĪona tak, aby uniknąü
wszystkich potencjalnych zagroĪeĔ związanych z tymi rodzajami energii.

1.5.4.

BáĊdy w montaĪu
BáĊdy moĪliwe do popeánienia przy pierwszym lub ponownym montaĪu niektórych czĊĞci,
mogące stanowiü Ĩródáo zagroĪenia, powinny zostaü wyeliminowane przez konstrukcjĊ takich

22

czĊĞci bądĨ przy braku takiej moĪliwoĞci, poprzez umieszczenie informacji na samych
czĊĞciach i/lub na ich obudowach. Takie same informacje naleĪy umieszczaü na elementach
ruchomych i/lub ich obudowach w przypadkach, jeĪeli dla unikniĊcia zagroĪenia konieczna
jest znajomoĞü kierunku ruchu. Wszelkie inne informacje, które mogą byü potrzebne naleĪy
zamieszczaü w odpowiedniej instrukcji.
W przypadku, gdy báĊdne poáączenie moĪe byü Ĩródáem zagroĪenia, naleĪy uniemoĪliwiü
konstrukcyjnie niewáaĞciwe poáączenia hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne, a przy
braku takiej moĪliwoĞci, za poĞrednictwem informacji podanej na przewodach elektrycznych,
hydraulicznych, itp. i/lub záączach.
1.5.5.

Skrajne temperatury
NaleĪy zastosowaü Ğrodki w celu wyeliminowania ryzyka obraĪeĔ spowodowanych
zetkniĊciem siĊ z czĊĞcią maszyny lub materiaáami o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze
albo zbliĪeniem siĊ do takiej maszyny lub materiaáów.
NaleĪy oceniü ryzyko wyrzucenia z maszyny gorącego lub bardzo zimnego materiaáu. JeĪeli
takie ryzyko istnieje, naleĪy zastosowaü konieczne Ğrodki, aby mu zapobiec, lub jeĪeli jest to
technicznie niemoĪliwe, sprawiü by nie stanowiáo ono niebezpieczeĔstwa.

1.5.6.

PoĪar
Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby uniknąü ryzyka
wywoáania poĪaru lub przegrzania spowodowanego przez samą maszynĊ lub przez gazy,
ciecze, pyáy, opary lub inne substancje wytwarzane przez maszynĊ lub uĪywane podczas jej
eksploatacji.

1.5.7.

Wybuch
Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby uniknąü ryzyka
wybuchu spowodowanego przez samą maszynĊ lub przez gazy, ciecze, pyáy, pary lub inne
substancje wytwarzane przez maszynĊ lub uĪywane podczas jej eksploatacji.
W tym celu wytwórca powinien podjąü odpowiednie dziaáania, aby:



uniknąü niebezpiecznego stĊĪenia takich substancji,



zapobiec zapáonowi atmosfery zagroĪonej wybuchem,



ograniczyü do minimum ewentualny wybuch, tak aby nie zagraĪaá on otoczeniu.

NaleĪy zastosowaü takie same Ğrodki ostroĪnoĞci, jeĪeli wytwórca przewiduje uĪytkowanie
maszyny w atmosferze zagroĪonej wybuchem.
W odniesieniu do zagroĪenia wybuchem wyposaĪenie elektryczne tworzące czĊĞü maszyny
powinno speániaü wymagania odpowiednich obowiązujących dyrektyw lub przepisów je
wdraĪających.
1.5.8.

Haáas
Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zagroĪenia wynikające
z emisji haáasu byáy ograniczone do najniĪszego poziomu, biorąc pod uwagĊ postĊp
techniczny i dostĊpnoĞü Ğrodków obniĪenia poziomu haáasu, w szczególnoĞci u Ĩródáa jego
powstawania.

1.5.9.

Drgania
Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zagroĪenia wynikające
z drgaĔ wytwarzanych przez maszynĊ byáy ograniczone do najniĪszego poziomu, biorąc pod
uwagĊ postĊp techniczny i dostĊpnoĞü Ğrodków zmniejszających drgania, w szczególnoĞci u
Ĩródáa ich powstawania.

1.5.10. Promieniowanie
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Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby wszelka emisja
promieniowania przez maszynĊ byáa ograniczona do zakresu niezbĊdnego do jej dziaáania, zaĞ
wpáyw promieniowania na osobĊ naraĪoną albo nie wystĊpowaá albo byá ograniczony do
bezpiecznego poziomu.
1.5.11. Promieniowanie zewnĊtrzne
Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby promieniowanie
zewnĊtrzne nie zakáócaáo jej dziaáania.
1.5.12. Urządzenie laserowe
W przypadkach stosowania urządzenia laserowego naleĪy uwzglĊdniü nastĊpujące
postanowienia:



urządzenia laserowe stosowane w maszynach powinny byü zaprojektowane i wykonane w
taki sposób, aby zapobiec wszelkiej przypadkowej emisji promieniowania;



urządzenie laserowe stosowane w maszynach powinno byü zabezpieczone w taki sposób,
aby promieniowanie robocze, promieniowanie odbite albo rozproszone i promieniowanie
wtórne nie zagraĪaáy zdrowiu,



wyposaĪenie optyczne dla obserwacji lub nastawiania urządzenia laserowego na maszynie
powinno byü takie, aby promienie laserowe nie stwarzaáy Īadnego zagroĪenia dla zdrowia.

1.5.13. Emisja pyáów, gazów, itp.
Maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana i/lub wyposaĪona w taki sposób, aby
moĪna byáo uniknąü zagroĪeĔ spowodowanych gazami, cieczami, pyáami, oparami i innymi
odpadami powstającymi w wyniku jej pracy.
W przypadkach wystĊpowania zagroĪenia maszyna powinna byü tak wyposaĪona, aby byáo
moĪliwe odseparowanie lub usuniĊcie tych substancji.
W przypadku maszyn pracujących normalnie bez zamkniĊtej obudowy, urządzenia do
separacji i/lub usuwania substancji powinny byü umieszczane moĪliwie jak najbliĪej Ĩródáa
emisji tych substancji.
1.5.14. Ryzyko uwiĊzienia we wnĊtrzu maszyny
Maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana lub wyposaĪona w Ğrodki zapobiegające
zamkniĊciu osoby naraĪonej wewnątrz maszyny, lub jeĞli jest to niemoĪliwe, w Ğrodki
umoĪliwiające wezwanie pomocy.
1.5.15. Ryzyko związane z poĞlizgniĊciem siĊ, potkniĊciem lub upadkiem
CzĊĞci maszyny, po których mogą siĊ poruszaü lub na których mogą staü osoby, powinny byü
zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby zapobiec poĞlizgniĊciu siĊ, potkniĊciu lub
upadkowi na te czĊĞci lub z tych czĊĞci.
1.6. Konserwacja
1.6.1.

Konserwacja maszyn
Punkty regulacji, smarowania i konserwacji powinny byü umieszczone poza strefami
niebezpiecznymi. NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü wykonywania regulacji, konserwacji, napraw,
czyszczenia i innych czynnoĞci serwisowych związanych z naprawą podczas postoju
maszyny.
JeĪeli ze wzglĊdów technicznych co najmniej jeden z powyĪszych warunków nie moĪe byü
speániony, powinna istnieü moĪliwoĞü wykonania tych czynnoĞci bez powodowania
zagroĪenia (patrz 1.2.5).
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W przypadku maszyn automatycznych, a w razie potrzeby w przypadku innych maszyn,
wytwórca powinien zapewniü moĪliwoĞü podáączenia sprzĊtu diagnostycznego
wykrywającego usterki.
Elementy maszyn automatycznych, wymagające czĊstej wymiany, w szczególnoĞci ze
wzglĊdu na zmianĊ profilu produkcji, albo w wyniku zuĪycia albo z powodu utraty ich
wáaĞciwoĞci po awarii, powinny nadawaü siĊ do áatwej i bezpiecznej wymiany. DostĊp do tego
rodzaju elementów powinien umoĪliwiü wykonanie tych zadaĔ przy pomocy potrzebnych
Ğrodków technicznych (narzĊdzia, przyrządy pomiarowe, itp.) zgodnie z procedurą okreĞloną
przez wytwórcĊ.
1.6.2.

DostĊp do stanowisk i punktów obsáugi
Wytwórca powinien zapewniü Ğrodki (schody, drabiny, pomosty, itp.), umoĪliwiające
bezpieczny dostĊp do wszystkich obszarów wykorzystywanych przy wykonywaniu czynnoĞci
produkcyjnych, nastawczych i konserwacyjnych.

1.6.3.

Odáączanie od Ĩródeá energii
Wszystkie maszyny powinny byü wyposaĪone w urządzenia odáączające je od wszystkich
Ĩródeá energii. Urządzenia takie powinny byü wyraĨnie oznaczone. NaleĪy zapewniü
moĪliwoĞü ich zablokowania w poáoĪeniu odáączenia, jeĪeli ponowne podáączenie mogáoby
zagraĪaü osobie naraĪonej. W przypadku maszyn zasilanych energią elektryczną poprzez wtyk
podáączany do obwodu, za wystarczające uznaje siĊ odáączenie tego wtyku.
NaleĪy równieĪ zapewniü moĪliwoĞü zablokowania urządzenia w poáoĪeniu wyáączonym w
przypadkach, w których operator nie jest w stanie sprawdziü odáączenia od Ĩródáa energii z
kaĪdego dostĊpnego mu miejsca.
Po odáączeniu energii, naleĪy zapewniü moĪliwoĞü rozáadowania w normalny sposób energii
pozostającej lub zmagazynowanej w obwodach maszyny bez ryzyka dla osób naraĪonych.
W drodze wyjątku od podanych powyĪej wymagaĔ, niektóre obwody mogą pozostaü
podáączone do swych Ĩródeá energii, na przykáad po to aby utrzymaü poáoĪenie okreĞlonych
czĊĞci, zachowaü informacje, oĞwietliü wnĊtrza, itp. W takim przypadku, naleĪy podjąü
specjalne dziaáania w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa operatorowi.

1.6.4.

Interwencja operatora
Maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana i wyposaĪona w sposób ograniczający
potrzebĊ interwencji operatora.
JeĪeli interwencji operatora nie moĪna uniknąü, naleĪy zapewniü moĪliwoĞü przeprowadzenia
jej w áatwy i bezpieczny sposób.

1.6.5.

Czyszczenie czĊĞci wewnĊtrznych
Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby moĪliwe byáo
czyszczenie jej czĊĞci wewnĊtrznych, które uprzednio zawieraáy niebezpieczne substancje lub
preparaty bez potrzeby wchodzenia do nich; wszelkie konieczne odblokowywanie powinno
byü równieĪ moĪliwe od zewnątrz. JeĪeli unikniĊcie wchodzenia do maszyny jest absolutnie
niemoĪliwe, wytwórca powinien podczas projektowania maszyny zapewniü rozwiązania
pozwalające na jej czyszczenie przy jak najmniejszym zagroĪeniu.

1.7. WskaĨniki
1.7.0.

Urządzenia informacyjne
Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny byü jednoznaczne i áatwo zrozumiaáe.
Nie naleĪy stosowaü nadmiaru informacji mogących przeciąĪyü operatora.
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W przypadku gdy zdrowie i bezpieczeĔstwo osób naraĪonych moĪe byü zagroĪone poprzez
báąd w dziaáaniu maszyny pozostawionej bez nadzoru, maszyna powinna byü wyposaĪona w
odpowiednią sygnalizacjĊ ostrzegawczą akustyczną lub optyczną.
1.7.1.

Urządzenia ostrzegawcze
W przypadku gdy maszyna jest wyposaĪona w urządzenia ostrzegawcze (np. sygnalizacyjne,
itp.), sygnaáy tych urządzeĔ powinny byü jednoznaczne i áatwo dostrzegalne.
Operator powinien mieü moĪliwoĞü sprawdzenia w kaĪdej chwili dziaáania urządzeĔ
ostrzegawczych.
Powinny takĪe byü speánione wymagania odpowiednich dyrektyw lub przepisów
szczegóáowych wdraĪających te dyrektywy, dotyczących barw i sygnaáów bezpieczeĔstwa.

1.7.2.

OstrzeĪenia przed pozostającymi zagroĪeniami
W przypadkach, w których mimo podjĊcia okreĞlonych Ğrodków zagroĪenie istnieje nadal lub
w przypadku potencjalnych zagroĪeĔ utajonych (np. w przypadku szaf zawierających
urządzenia elektryczne, Ĩródeá radioaktywnych, przecieków obwodu hydraulicznego,
zagroĪenia w obszarze niewidocznym, itp.) wytwórca powinien zapewniü odpowiednie
ostrzeĪenia.
Zaleca siĊ, aby takie ostrzeĪenia byáy utworzone z áatwo zrozumiaáych piktogramów i/lub byáy
napisane w jednym z jĊzyków kraju, w którym maszyna ma byü uĪywana oraz, na Īyczenie, w
jĊzykach zrozumiaáych dla operatorów maszyny.

1.7.3.

Oznakowanie
Wszystkie maszyny powinny byü oznakowane w sposób czytelny i trwaáy co najmniej
nastĊpującymi danymi:



nazwą i adresem wytwórcy,



oznakowaniem CE (patrz zaáącznik III),



oznaczeniem serii lub typu,



numerem fabrycznym, jeĞli stosuje siĊ numery fabryczne,



rokiem budowy.

Dodatkowo, w przypadku gdy wytwórca wykonuje maszynĊ przewidzianą do uĪytkowania w
atmosferze zagroĪonej wybuchem, naleĪy umieĞciü na maszynie odpowiednie oznaczenie.
Na maszynie powinny byü równieĪ naniesione peáne informacje dotyczące jej typu oraz
niezbĊdne do jej bezpiecznego uĪytkowania (np. najwiĊksza prĊdkoĞü elementów obrotowych,
najwiĊksza Ğrednica stosowanych narzĊdzi, masa, itp.)
W przypadkach gdy czĊĞü maszyny naleĪy przenosiü podczas uĪytkowania przy pomocy
urządzeĔ podnoszących, jej masa powinna byü naniesiona na niej w sposób czytelny, trwaáy i
jednoznaczny.
TĊ samą informacjĊ naleĪy umieĞciü na wyposaĪeniu wymiennym opisanym w trzecim
akapicie art. 1ust. 2 pkt. a) dyrektywy.
1.7.4.

Instrukcje
(a) Wszystkie maszyny powinny byü zaopatrzone w instrukcje, zawierające co najmniej:
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powtórzenie informacji znajdującej siĊ w oznaczeniu maszyny, z wyjątkiem numeru
fabrycznego (patrz pkt. 1.7.3), wraz z wszelkimi odpowiednimi informacjami
dodatkowymi uáatwiającymi konserwacjĊ (np. adres importera, serwisu, itp.),



przewidywane zastosowanie maszyny w rozumieniu pkt. 1.1.2c),



stanowisko(a) robocze, które mogą zajmowaü operatorzy,



instrukcje bezpiecznego:
-

oddawania do eksploatacji,

-

uĪytkowania,

-

przemieszczania (z podaniem masy maszyny i jej róĪnych czĊĞci, jeĞli mają byü
zazwyczaj transportowane osobno),

-

instalowania,

-

montaĪu i demontaĪu,

-

regulacji,

-

konserwacji (obsáugi i napraw),



w koniecznych przypadkach, wskazówki szkoleniowe,



w koniecznych przypadkach, podstawową charakterystykĊ narzĊdzi, które mogą byü
stosowane w maszynie.

W razie koniecznoĞci instrukcja powinna zwracaü uwagĊ na niedopuszczalne sposoby
uĪytkowania maszyny.
(b) Instrukcja powinna byü napisana w jednym z jĊzyków Wspólnoty przez wytwórcĊ lub
jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie. Z chwilą oddania do
eksploatacji, wszystkie maszyny powinny byü wyposaĪone w instrukcjĊ w jĊzyku lub
jĊzykach kraju, w którym maszyna bĊdzie uĪytkowana oraz w instrukcjĊ w jĊzyku oryginaáu.
Táumaczenie powinno byü wykonane albo przez wytwórcĊ albo przez jego upowaĪnionego
przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie lub przez osobĊ wprowadzającą tĊ maszynĊ na
dany obszar jĊzykowy. W drodze wyjątku instrukcja konserwacji przeznaczona do
uĪytkowania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez wytwórcĊ lub jego
upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie moĪe byü napisana tylko w
jednym z jĊzyków Wspólnoty zrozumiaáym dla tego personelu.
(c) Instrukcje powinny zawieraü rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania,
konserwacji, kontroli, sprawdzania prawidáowoĞci dziaáania a takĪe, jeĪeli ma to
zastosowanie, naprawy maszyny, oraz wszelkie przydatne wskazania, w szczególnoĞci
odnoszące siĊ do bezpieczeĔstwa.
(d) Wszelka dokumentacja techniczna opisująca maszynĊ nie powinna pozostawaü w
sprzecznoĞci z instrukcją w odniesieniu do zagadnieĔ bezpieczeĔstwa. Dokumentacja
techniczna opisująca maszynĊ powinna podawaü informacje dotyczące emisji haáasu, o
których mowa w podpunkcie (f) oraz w przypadku maszyn trzymanych w rĊku i/lub
prowadzonych rĊką, informacje dotyczące drgaĔ wedáug pkt. 2.2.
(e) W uzasadnionych przypadkach instrukcja powinna okreĞlaü wymagania odnoszące siĊ do
instalowania i montaĪu mające na celu zmniejszenie haáasu lub drgaĔ (np. zastosowanie
táumików, rodzaj i masa páyt fundamentowych, itp.).
(f) Instrukcja powinna podawaü nastĊpujące informacje dotyczące emitowania haáasu przez
maszynĊ, poprzez okreĞlenie albo wartoĞci rzeczywistych albo wartoĞci okreĞlonych w
wyniku pomiarów wykonanych na identycznych maszynach:



równowaĪny poziom ciĞnienia akustycznego na stanowisku pracy, skorygowany
charakterystyką A, gdy przekracza on 70 dB (A); jeĪeli poziom ten nie przekracza 70dB
(A), naleĪy to potwierdziü w instrukcji;
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szczytową chwilową wartoĞü ciĞnienia akustycznego C na stanowiskach pracy,
skorygowany charakterystyką C, jeĪeli przekracza ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20
PPa);



poziom mocy akustycznej maszyny, jeĪeli poziom ciĞnienia akustycznego na
stanowiskach pracy, skorygowany charakterystyką A, przekracza 85 dB (A).

W przypadku bardzo duĪych maszyn, zamiast poziomu mocy akustycznej dopuszcza siĊ
wskazanie równowaĪnych poziomów ciĞnienia akustycznego w okreĞlonych punktach
otoczenia maszyny.
JeĪeli nie są stosowane normy zharmonizowane, poziomy ciĞnienia akustycznego powinny
byü mierzone przy uĪyciu metody najbardziej odpowiedniej dla danej maszyny.
Wytwórca powinien wskazaü warunki pracy maszyny podczas wykonywania pomiarów oraz
rodzaj zastosowanych metod pomiaru.
JeĪeli stanowiska pracy są nieokreĞlone lub nie mogą byü zdefiniowane, poziom ciĞnienia
akustycznego naleĪy mierzyü w odlegáoĞci 1 metra od powierzchni maszyny i na wysokoĞci
1,60 metra od podáogi lub podestu, z którego moĪliwy jest dostĊp do maszyny. NaleĪy
równieĪ podaü poáoĪenie i wartoĞci maksymalnego ciĞnienia akustycznego.
(g) JeĞli wytwórca przewiduje, Īe maszyna bĊdzie uĪytkowana w atmosferze zagroĪonej
wybuchem, instrukcja powinna podawaü wszelkie informacje niezbĊdne dla tego
zastosowania.
(h) W przypadku maszyn, które mogą równieĪ byü przeznaczone do uĪytkowania przez
osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, w sformuáowaniach i ukáadzie instrukcji
uĪytkowania, przestrzegając wszystkich zasadniczych wymagaĔ podanych powyĪej, naleĪy
równieĪ braü pod uwagĊ ogólny poziom wyksztaácenia i sprawnoĞü umysáową, których moĪna
w sposób uzasadniony oczekiwaü od takich osób.

2.

ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
BEZPIECZEēSTWA DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW MASZYN

I

2.1. Maszyny stosowane w przemyĞle spoĪywczym
Maszyny przeznaczone do przygotowywania i przetwarzania ĪywnoĞci (np. gotowania,
zamraĪania, rozmraĪania, mycia, przemieszczania, pakowania, przechowywania, transportu
lub dystrybucji), powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby uniknąü ryzyka
infekcji, wywoáania objawów chorobowych lub zaraĪenia. NaleĪy przestrzegaü nastĊpujących
zasad higieny:
(a) materiaáy stykające siĊ z ĪywnoĞcią lub przeznaczone do kontaktu z ĪywnoĞcią powinny
speániaü wymagania okreĞlone w odpowiednich dyrektywach. Maszyna powinna byü
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby te materiaáy mogáy byü oczyszczone przed
kaĪdym uĪyciem;
(b) wszystkie powierzchnie wraz ze záączami powinny byü gáadkie i nie powinny mieü
wypukáoĞci ani szczelin, powodujących gromadzenie siĊ substancji pochodzenia
organicznego;
(c) poáączenia powinny byü zaprojektowane w taki sposób, aby zredukowaü do minimum
wystĊpy, krawĊdzie i wgáĊbienia. Zaleca siĊ spawanie lub inne áączenie ciągáe. Nie naleĪy
uĪywaü Ğrub, wkrĊtów ani nitów z wyáączeniem przypadków, gdzie jest to technicznie nie do
unikniĊcia;
(d) wszystkie powierzchnie bĊdące w kontakcie z ĪywnoĞcią powinny nadawaü siĊ do
áatwego czyszczenia i dezynfekowania, po usuniĊciu, tam gdzie to moĪliwe, áatwych do
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zdemontowania czĊĞci. Powierzchnie wewnĊtrzne powinny mieü krzywizny o promieniu
umoĪliwiającym ich dokáadne oczyszczenie;
(e) naleĪy zapewniü moĪliwoĞü usuniĊcia z maszyny, bez przeszkód, cieczy pochodzących
albo z samej ĪywnoĞci, albo stosowanych w celu czyszczenia, dezynfekowania i páukania (o
ile to moĪliwe, w trybie „czyszczenie”);
(f) maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby do miejsc których
nie moĪna oczyĞciü nie przenikaáy ciecze, nie przedostawaáy siĊ organizmy Īywe, w
szczególnoĞci owady, ani nie gromadziáy siĊ substancje organiczne (np. w wypadku maszyn
nie ustawianych na áapach ani na kóákach, powyĪsze wymagania moĪna speániü przez
umieszczenie uszczelnienia pomiĊdzy maszyną a jej podstawą, poprzez stosowanie
uszczelnionych zespoáów, itp.);
(g) maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby Īadne substancje
pomocnicze (np. smary, itp.) nie mogáy wchodziü w kontakt z ĪywnoĞcią. W koniecznych
przypadkach maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby moĪna
byáo sprawdziü, czy wymaganie to jest speániane w sposób nieprzerwany.
Instrukcje
Dodatkowo, oprócz informacji wymaganych w rozdziale 1, instrukcje powinny wskazywaü
zalecane Ğrodki i metody czyszczenia, dezynfekcji i páukania (nie tylko dla obszarów áatwo
dostĊpnych, ale takĪe dla tych obszarów, gdzie dostĊp jest niemoĪliwy lub nie zalecany, takich
jak np. przewodów rurowych, które muszą byü czyszczone w takim poáoĪeniu, w jakim
zostaáy zabudowane).
2.2. Maszyny przenoĞne trzymane w rĊku i/lub prowadzone rĊką
Maszyny przenoĞne trzymane w rĊku i/lub prowadzone rĊką powinny speániaü podane niĪej
zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa:



w zaleĪnoĞci od rodzaju, maszyna powinna mieü odpowiedniej wielkoĞci powierzchniĊ
podpierającą i posiadaü odpowiednią liczbĊ uchwytów i wsporników o odpowiednich
wymiarach rozmieszczonych tak, aby zapewniaáy statecznoĞü maszyny w przewidzianych
przez wytwórcĊ warunkach uĪytkowania;



jeĞli maszyna jest wyposaĪona w uchwyty, których nie moĪna zwolniü zachowując
jednoczeĞnie caákowite bezpieczeĔstwo, powinna ona byü wyposaĪona w elementy
sterownicze uruchamiania i zatrzymywania, rozmieszczone w sposób umoĪliwiający
operatorowi posáugiwanie siĊ nimi bez zwalniania uchwytów. Wymaganie to nie
obowiązuje w przypadku braku technicznych moĪliwoĞci jego realizacji oraz w gdy
maszyna wyposaĪona zostaáa w niezaleĪny ukáad sterowania;



maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana lub wyposaĪona w taki sposób, aby
wyeliminowaü ryzyko przypadkowego uruchomienia i/lub kontynuowania dziaáania
maszyny po zwolnieniu uchwytów przez operatora. JeĪeli speánienie tego wymagania nie
jest technicznie osiągalne, naleĪy stosowaü równorzĊdne Ğrodki;



przenoĞne maszyny trzymane w rĊku powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby w koniecznych przypadkach pozwalaáy na wzrokową kontrolĊ kontaktu
narzĊdzia z obrabianym materiaáem.

Instrukcje
W odpowiednich instrukcjach naleĪy podaü nastĊpujące informacje dotyczące drgaĔ
przenoszonych przez maszyny trzymane w rĊku lub prowadzone rĊką:
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waĪoną wartoĞü skuteczną przyspieszenia dziaáającego na ramiona operatora, jeĪeli
wartoĞü ta, okreĞlona na podstawie odpowiedniej metodyki badania przekracza 2,5 m/s2.
JeĪeli wartoĞü ta nie przekracza 2,5 m/s2, naleĪy to potwierdziü w instrukcji.

W przypadku braku odpowiedniej znormalizowanej metodyki badaĔ wytwórca powinien
podaü wedáug jakich metod i w jakich warunkach wykonano te pomiary.
2.3. Maszyny do obróbki drewna i materiaáów o wáasnoĞciach porównywalnych
Maszyny do obróbki drewna i maszyny do obróbki materiaáów o fizycznych i technicznych
wáaĞciwoĞciach zbliĪonych do drewna, takich jak korek, koĞü, utwardzona guma, utwardzone
tworzywa sztuczne i inne podobne materiaáy sztywne, powinny speániaü nastĊpujące
zasadnicze wymagania związane z ochroną zdrowia i bezpieczeĔstwem:
(a) maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana i wyposaĪona w taki sposób aby
moĪna byáo bezpiecznie w niej umieĞciü i prowadziü przedmiot obrabiany; jeĞli przedmiot
obrabiany jest utrzymywany rĊcznie na stole warsztatowym, stóá ten powinien byü
odpowiednio stateczny podczas pracy i nie powinien utrudniaü przesuwania przedmiotu
obrabianego;
(b) jeĪeli istnieje moĪliwoĞü pracy maszyny w warunkach stwarzających ryzyko odrzucania
kawaáków drewna, maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana lub wyposaĪona w taki
sposób, aby wyeliminowaü tĊ moĪliwoĞü lub jeĪeli nie da siĊ tego osiągnąü, aby wyrzucenie
kawaáka drewna nie stwarzaáo zagroĪenia dla operatora i/lub osób naraĪonych;
(c) maszyna powinna byü wyposaĪona w hamulec automatyczny, który zatrzymuje narzĊdzie
w wystarczająco krótkim czasie, jeĪeli istnieje ryzyko wystąpienia kontaktu z narzĊdziem
podczas zmniejszania prĊdkoĞci;
(d) W przypadku, gdy narzĊdzie jest wbudowane w maszynĊ nie w peáni zautomatyzowaną,
to powinna byü ona zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby wyeliminowaü lub
zmniejszyü ryzyko powaĪnych przypadkowych obraĪeĔ, na przykáad poprzez wykorzystanie
cylindrycznych gáowic noĪowych, ograniczanie gáĊbokoĞci skrawania itp.

3.

ZASADNICZE
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
OCHRONY
ZDROWIA
I
BEZPIECZEēSTWA ZAPOBIEGAJĄCE SZCZEGÓLNYM ZAGROĩENIOM
POWODOWANYM PRZEZ PRZEMIESZCZANIE SIĉ MASZYN
Maszyny, które mogą stanowiü zagroĪenie na skutek swego ruchu, powinny byü
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi poniĪej.
Ryzyko wynikające z przemieszczania istnieje zawsze w przypadku wykorzystywanych na
miejscach pracy maszyn samobieĪnych, holowanych, pchanych lub wiezionych przez inne
maszyny bądĨ ciągniki, gdy uĪytkowanie tych maszyn wymaga ciągáego lub przerywanego
przemieszczania siĊ podczas pracy, pomiĊdzy staáymi kolejnymi pozycjami roboczymi.
Ryzyko wynikające z przemieszczania siĊ moĪe równieĪ wystąpiü w przypadku maszyn, które
nie przemieszczają siĊ w trakcie pracy, ale są wyposaĪone w Ğrodki uáatwiające ewentualne
przemieszczanie z miejsca na miejsce (np. maszyny wyposaĪone w koáa, rolki, páozy itd. lub
ulokowane na suwnicach, wózkach itp.).
W celu ustalenia, czy kultywatory rotacyjne i brony mechaniczne nie przedstawiają
niedopuszczalnego zagroĪenia w stosunku do osób naraĪonych, wytwórca lub jego
upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien przeprowadziü bądĨ
zleciü przeprowadzenie odpowiednich badaĔ dla kaĪdego typu takiej maszyny.

3.1. Postanowienia ogólne
3.1.1.
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Definicja

"Kierowca" oznacza operatora odpowiedzialnego za przemieszczanie siĊ maszyny. Kierowca
moĪe byü transportowany przez maszynĊ lub teĪ towarzyszyü jej pieszo albo kierowaü nią
zdalnie (przy uĪyciu przewodów, fal radiowych itp.).
3.1.2.

OĞwietlenie
JeĪeli zgodnie z zaáoĪeniami wytwórcy maszyna samobieĪna ma pracowaü w miejscach nieoĞwietlonych, powinna ona byü wyposaĪona w urządzenia oĞwietlające odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy, przy zachowaniu wymagaĔ innych obowiązujących przepisów
(przepisy o ruchu drogowym, przepisy o nawigacji, itp.).
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3.1.3

Konstrukcja uáatwiająca transport bliski maszyny
Podczas przemieszczania maszyny i/lub jej czĊĞci nie powinno byü moĪliwe nagáe
przemieszczenie siĊ lub powstanie zagroĪenia wynikającego z braku statecznoĞci, jeĪeli
maszyna i/lub jej czĊĞci przemieszczane są zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

3.2. Stanowiska pracy
3.2.1.

Stanowisko kierowcy
Stanowisko kierowcy powinno byü zaprojektowane z naleĪytym uwzglĊdnieniem zasad
ergonomii. Stanowisk pracy kierowcy moĪe byü kilka i w takim przypadku kaĪde stanowisko
powinno byü wyposaĪone we wszystkie wymagane elementy sterownicze. JeĞli istnieje wiĊcej
niĪ jedno stanowisko, maszyny powinny byü zaprojektowane w taki sposób, aby uĪywanie
jednego stanowiska wyáączaáo uĪywanie pozostaáych, z wyjątkiem zatrzymania awaryjnego
maszyny. WidocznoĞü ze stanowiska kierowcy powinna byü taka, aby mógá on sterowaü
urządzeniem i jego czĊĞciami w przewidzianych warunkach uĪytkowania przy zachowaniu
caákowitego bezpieczeĔstwa wáasnego i osób naraĪonych. W razie koniecznoĞci naleĪy
przewidzieü odpowiednie urządzenia, które zapobiegną niebezpieczeĔstwom wynikającym ze
záej widocznoĞci.
Maszyny powinny byü zaprojektowane i wykonane tak, aby na stanowisku kierowcy nie
powstawaáo ryzyko przypadkowego kontaktu kierowcy i operatorów znajdujących siĊ na
maszynie, z szynami lub gąsienicami.
Stanowisko kierowcy powinno byü tak zaprojektowane, aby uniknąü zagroĪenia zdrowia
poprzez zatrucie gazami spalinowymi i/lub brak tlenu.
Stanowisko pracy kierowcy jeĪdĪącego na maszynie powinno byü tak zaprojektowane i
wykonane, aby moĪna byáo zamocowaü kabinĊ kierowcy w kaĪdym przypadku, jeĪeli jest na
nią miejsce. W takim przypadku w kabinie naleĪy przewidzieü miejsce na instrukcje
niezbĊdne dla kierowcy i/lub operatora maszyny. Stanowisko pracy kierowcy powinno byü
wyposaĪone w odpowiednią kabinĊ, jeĞli istnieje zagroĪenie wynikające z niebezpiecznego
Ğrodowiska.
JeĪeli maszyna jest wyposaĪona w kabinĊ, powinna ona byü zaprojektowana, wykonana i
wyposaĪona w taki sposób, aby zapewniü kierowcy dobre warunki pracy i ochroniü go przed
wszelkimi zagroĪeniami jakie mogáyby zaistnieü (np. nieodpowiednie ogrzewanie i
wentylacja, niedostateczna widocznoĞü, nadmierny haáas i drgania, spadające przedmioty,
przedostawanie siĊ ciaá obcych, wywrócenie siĊ, itp.). WyjĞcie powinno pozwalaü na szybkie
wydostanie siĊ z kabiny. Ponadto naleĪy przewidzieü wyjĞcie awaryjne poáoĪone w kierunku
innym niĪ normalne wyjĞcie.
Materiaáy uĪyte do produkcji kabiny i jej wyposaĪenia powinny byü ognioodporne.

3.2.2.

Siedzisko kierowcy
Siedzisko kierowcy w dowolnej maszynie powinno umoĪliwiü mu utrzymywanie staáej
pozycji i byü zaprojektowane z naleĪytym uwzglĊdnieniem zasad ergonomii.
Siedzisko powinno byü tak zaprojektowane, aby zredukowaü do racjonalnie osiągalnego
minimum drgania przenoszone na kierowcĊ. Zamocowanie siedziska powinno wytrzymywaü
wszystkie siáy, które mogą na nie dziaáaü, szczególnie w przypadku wywrócenia siĊ maszyny.
JeĪeli pod nogami kierowcy nie ma podáogi, powinny siĊ tam znajdowaü podnóĪki pokryte
materiaáem przeciwpoĞlizgowym.
JeĪeli w maszynie przewidziano moĪliwoĞü stosowania konstrukcji chroniącej przed skutkami
wywrócenia, siedzisko powinno byü wyposaĪone w pas bezpieczeĔstwa lub równowaĪne
urządzenie, które utrzymuje kierowcĊ w siedzisku jednoczeĞnie nie ograniczając jego ruchów
niezbĊdnych do prowadzenia maszyny ani wszelkich ruchów powodowanych przez
zawieszenie.
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3.2.3.

Inne miejsca dla osób
JeĪeli warunki pracy maszyny przewidują moĪliwoĞü sporadycznego lub regularnego
przewozu bądĨ pracy na niej operatorów nie bĊdących jej kierowcami, naleĪy dla nich
przewidzieü odpowiednie miejsca umoĪliwiające ich jazdĊ lub pracĊ bez zagroĪenia, w
szczególnoĞci bez zagroĪenia wypadniĊciem.
JeĪeli pozwalają na to warunki pracy, miejsca takie powinny byü wyposaĪone w siedzenia.
JeĪeli zachodzi koniecznoĞü wyposaĪenia stanowiska kierowcy w kabinĊ, inne miejsca dla
osób powinny takĪe byü chronione przed zagroĪeniem, które uzasadnia tego rodzaju ochronĊ
stanowiska kierowcy.

3.3.

Sterowanie

3.3.1.

Elementy sterownicze
Kierowca powinien móc uruchomiü ze swego stanowiska wszystkie elementy sterownicze
wymagane do operowania maszyną z wyjątkiem urządzeĔ, które w sposób bezpieczny mogą
byü wáączone tylko poprzez elementy sterownicze umieszczone z dala od stanowiska
kierowcy. Odnosi siĊ to w szczególnoĞci do tych stanowisk pracy oprócz stanowiska
kierowcy, za które odpowiedzialni są operatorzy inni niĪ kierowcy lub tych, które wymagają
aby kierowca opuĞciá swoje stanowisko w celu bezpiecznego przeprowadzenia odpowiednich
manewrów.
JeĪeli w maszynie istnieją pedaáy, powinny one byü zaprojektowane, wykonane i umieszczone
w taki sposób, aby umoĪliwiü bezpieczną obsáugĊ z minimalnym ryzykiem pomyáki; powinny
one takĪe mieü przeciwpoĞlizgową powierzchniĊ i byü áatwe do czyszczenia.
JeĪeli obsáuga elementów sterowniczych moĪe prowadziü do zagroĪenia, w szczególnoĞci do
wykonywania przez maszynĊ niebezpiecznych ruchów, elementy te powinny wracaü w
poáoĪenie neutralne z chwilą zwolnienia ich przez operatora. Nie dotyczy to elementów o
ustalonym poáoĪeniu.
W przypadku maszyn poruszających siĊ na koáach, ukáad kierowniczy powinien byü
zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyü siáy wywoáane nagáymi ruchami
kierownicy lub dĨwigni sterowniczej, spowodowanymi przez wstrząsy kóá kierowanych.
Wszelkie urządzenia blokujące mechanizm róĪnicowy powinny byü zaprojektowane i
zbudowane w taki sposób, aby umoĪliwiü jego odblokowanie gdy maszyna jest w ruchu.
Ostatnie zdanie p. 1.2.2 nie dotyczy funkcji przemieszczania siĊ maszyny.

3.3.2.

Uruchamianie/przemieszczanie
Maszyny samobieĪne z kierowcą jadącym na maszynie powinny byü wyposaĪone w sposób
utrudniający uruchomienie silnika przez osoby nieupowaĪnione.
Przemieszczanie siĊ maszyn samobieĪnych z kierowcą jadącym na maszynie powinno byü
moĪliwe tylko wówczas, gdy kierowca znajduje siĊ przy elementach sterowniczych.
JeĪeli dla celów eksploatacyjnych maszyna powinna byü wyposaĪona w urządzenia
wychodzące poza jej normalne gabaryty (np. stabilizatory, wysiĊgnik, itp.), kierowca przed
ruszeniem powinien mieü moĪliwoĞü áatwego sprawdzenia, czy urządzenia te znajdują siĊ w
okreĞlonym poáoĪeniu umoĪliwiającym bezpieczny ruch maszyny.
Dotyczy to takĪe innych czĊĞci, które w celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczania
maszyny powinny pozostawaü w okreĞlonym, w razie potrzeby, zablokowanym poáoĪeniu.
W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, ruch maszyny powinien byü
uwarunkowany bezpiecznym poáoĪeniem wyĪej wymienionych czĊĞci.
Podczas uruchamiania silnika ruch maszyny nie powinien byü moĪliwy.

3.3.3.

Funkcja jazdy
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Z zastrzeĪeniem wymagaĔ obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, maszyny
samobieĪne i ich przyczepy powinny speániaü wymagania dotyczące zwalniania,
zatrzymywania siĊ, hamowania i unieruchamiania, w sposób zapewniający bezpieczeĔstwo w
kaĪdych warunkach pracy, obciąĪenia, szybkoĞci, nawierzchni i jej nachylenia dopuszczonych
przez wytwórcĊ i odpowiadających warunkom wystĊpującym podczas normalnego
uĪytkowania.
Kierowca powinien móc zmniejszaü prĊdkoĞü i zatrzymywaü maszynĊ samobieĪną przy
uĪyciu hamulca gáównego. JeĪeli wymaga tego bezpieczeĔstwo, w przypadku awarii hamulca
gáównego lub braku dopáywu energii go uruchamiającej, naleĪy zainstalowaü, niezaleĪne od
hamulca gáównego, áatwo dostĊpne urządzenie pozwalające na zmniejszenie prĊdkoĞci i
zatrzymanie maszyny, przy czym urządzenie to powinno mieü caákowicie niezaleĪne i áatwo
dostĊpne elementy sterownicze.
JeĪeli wymagają tego wzglĊdy bezpieczeĔstwa, naleĪy przewidzieü urządzenie pozwalające na
unieruchomienie maszyny podczas postoju. Urządzenie moĪe byü poáączone z jednym z
urządzeĔ wymienionych w drugim akapicie powyĪej, pod warunkiem Īe jest ono typu
wyáącznie mechanicznego.
Maszyny sterowane zdalnie powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby
zatrzymywaáy siĊ automatycznie w przypadku utracenia przez kierowcĊ kontroli.
Punkt 1.2.4 nie odnosi siĊ do funkcji jazdy.
3.3.4.

Ruch maszyn sterowanych przez operatorów pieszych
Ruch maszyn samobieĪnych sterowanych przez operatora towarzyszącego maszynie pieszo
powinien byü moĪliwy wyáącznie w czasie ciągáego dziaáania operatora towarzyszącego
maszynie pieszo na odpowiedni element sterujący. W szczególnoĞci, nie moĪe istnieü
moĪliwoĞü ruchu maszyny podczas wáączania silnika.
Ukáady sterowania maszyny kierowanej przez operatora towarzyszącego maszynie pieszo
powinny byü zaprojektowane w sposób minimalizujący zagroĪenia wynikające z
przypadkowego ruchu maszyny w kierunku kierowcy. W szczególnoĞci dotyczy to
moĪliwoĞci:
(a) zgniecenia,
(b) zranienia obracającymi siĊ narzĊdziami,
Ponadto, normalna prĊdkoĞü jazdy maszyny powinna byü zgodna z prĊdkoĞcią poruszania siĊ
operatora towarzyszącego maszynie pieszo.
W przypadku maszyn, do których moĪna zamocowaü obracające siĊ narzĊdzia, naleĪy
wyáączyü moĪliwoĞü uruchomienia tych narzĊdzi gdy wáączony jest element sterowniczy
powodujący cofanie, z wyjątkiem przypadku gdy ruch maszyny jest powodowany przez ruch
narzĊdzia. W takich przypadkach prĊdkoĞü cofania siĊ nie powinna zagraĪaü operatorowi.

3.3.5.

Awaria ukáadu sterowania
W przypadku ukáadu kierowniczego ze wspomaganiem, awaria zasilania tego ukáadu nie
powinna uniemoĪliwiü kierowania maszyną przez czas niezbĊdny do jej zatrzymania.

3.4.

Ochrona przed zagroĪeniami mechanicznymi

3.4.1.

Ruchy niekontrolowane
Po zatrzymaniu ruchu czĊĞci maszyny, wszelkie odchylenie siĊ jej od pozycji zatrzymania,
wywoáane dowolnymi przyczynami innymi niĪ dziaáanie na elementy sterownicze, nie
powinno stanowiü zagroĪenia dla osób naraĪonych.
Maszyny powinny byü zaprojektowane i wykonane, oraz w odpowiednich przypadkach,
umieszczone na konstrukcji jezdnej w taki sposób, aby w trakcie ruchu niekontrolowane
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wahania ich Ğrodków ciĊĪkoĞci nie miaáy wpáywu na ich statecznoĞü ani nie powodowaáy
nadmiernych odksztaáceĔ ich konstrukcji.
3.4.2.

ZagroĪenie rozerwaniem
Obracające siĊ z duĪą prĊdkoĞcią czĊĞci maszyn, które pomimo podjĊtych Ğrodków mogą
pĊknąü lub rozpaĞü siĊ, powinny byü umocowane i chronione tak, aby w razie rozerwania ich
odáamki zostaáy przechwycone, a jeĪeli nie jest to moĪliwe, aby nie zostaáy wyrzucone w
kierunku stanowisk kierowcy lub obsáugi.

3.4.3.

Wywrócenie maszyny
W przypadku maszyny samobieĪnej przewoĪącej kierowcĊ i ewentualnie innych
pracowników, naraĪonej na wywrócenie siĊ, naleĪy przewidzieü punkty zamocowania, a sama
maszyna powinna byü wyposaĪona w te punkty umoĪliwiające zainstalowanie konstrukcji
chroniącej przed skutkami wywrócenia (ROPS).
Konstrukcja taka powinna zapewniü kierowcy oraz ewentualnie innym przewoĪonym
operatorom odpowiednią przestrzeĔ zabezpieczoną przed odksztaáceniem (DLV).
W celu sprawdzenia, czy konstrukcja taka speánia wymagania podane w drugim akapicie
powyĪej, wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powinien przeprowadziü odpowiednie próby lub zleciü ich przeprowadzenie dla kaĪdego
rodzaju takiej konstrukcji.
Ponadto, wymienione poniĪej maszyny do robót ziemnych o mocy przekraczającej 15 kW
powinny byü wyposaĪone w konstrukcjĊ chroniącą przed skutkami wywrócenia:

3.4.4.



áadowarki koáowe lub gąsienicowe,



koparki-áadowarki podsiĊbierne,



ciągniki koáowe i gąsienicowe,



zgarniarki samozaáadowcze lub inne,



równiarki,



wywrotki przegubowe.

Spadające przedmioty
JeĪeli dla maszyny przewoĪącej kierowcĊ i ewentualnie innych operatorów istnieje zagroĪenie
przez spadające przedmioty lub materiaáy, to maszyna, jeĪeli pozwalają na to jej wymiary,
powinna byü zaprojektowana z uwzglĊdnieniem punktów zamocowania, a nastĊpnie
wyposaĪona w te punkty zamocowania pozwalające na zainstalowanie konstrukcji chroniącej
przed spadającymi przedmiotami (FOPS).
W przypadku spadających przedmiotów lub materiaáów konstrukcja ta powinna gwarantowaü
przewoĪonym na maszynie osobom odpowiednią przestrzeĔ zabezpieczoną przed
odksztaáceniami (DLV).
W celu sprawdzenia, czy konstrukcja ta speánia wymaganie podane w drugim akapicie
powyĪej, wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
powinien przeprowadziü odpowiednie próby lub zleciü ich przeprowadzenie dla kaĪdego typu
takiej konstrukcji.

3.4.5.

ĝrodki dostĊpu
Uchwyty i stopnie powinny byü zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone w taki sposób,
aby operatorzy uĪywali ich instynktownie i nie uĪywali do tego celu elementów
sterowniczych.
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3.4.6.

Urządzenia holownicze
Wszystkie maszyny uĪywane do holowania lub teĪ holowane powinny byü wyposaĪone w
urządzenia holownicze lub sprzĊgające zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone w sposób
zapewniający áatwe i bezpieczne poáączenie i rozáączenie oraz uniemoĪliwiający przypadkowe
rozáączenie siĊ w trakcie uĪytkowania.
JeĪeli ciĊĪar dyszla holowniczego tego wymaga, maszyna taka powinna byü wyposaĪona w
element wsporczy o powierzchni noĞnej dostosowanej do ciĊĪaru i do rodzaju podáoĪa.

3.4.7.

Przenoszenie mocy z maszyny samobieĪnej (lub ciągnika) do maszyny napĊdzanej
Waáy napĊdowe z przegubami uniwersalnymi áączące maszyny samobieĪne (lub ciągniki) z
maszyną napĊdzaną, licząc od pierwszego staáego áoĪyska maszyny napĊdzanej, powinny byü
osáoniĊte zarówno po stronie maszyny samobieĪnej jak i napĊdzanej na caáej dáugoĞci waáu i
związanych z nim przegubów uniwersalnych.
Po stronie maszyny samobieĪnej (lub ciągnika) punkt odbioru mocy, do którego podáączony
jest waá napĊdowy powinien byü chroniony albo przez osáonĊ przymocowaną do maszyny
samobieĪnej (lub ciągnika) albo przez dowolne inne urządzenie zapewniające równowaĪną
ochronĊ.
Po stronie maszyny holowanej, waá napĊdowy powinien byü osáoniĊty obudową ochronną
przymocowaną do maszyny.
Ograniczniki momentu obrotowego lub sprzĊgáa jednokierunkowe mogą byü przymocowane
do napĊdów z przegubami uniwersalnymi wyáącznie po stronie maszyny napĊdzanej. Waá
napĊdowy z przegubem uniwersalnym powinien byü odpowiednio oznakowany.
Wszystkie maszyny holowane, których dziaáanie wymaga podáączenia ich do samobieĪnej
maszyny lub ciągnika za pomocą waáu napĊdowego, powinny mieü taki ukáad podáączenia
waáu, który zapewni, Īe waá napĊdowy i jego osáona nie bĊdą uszkodzone przez kontakt z
podáoĪem lub czĊĞciami maszyny, jeĪeli maszyna zostanie odáączona.
ZewnĊtrzne czĊĞci osáony powinny byü zaprojektowane, wykonane i usytuowane w taki
sposób, aby nie mogáy siĊ obracaü wraz z waáem napĊdowym. Osáona powinna przykrywaü
waá napĊdowy aĪ do koĔców wideáek wewnĊtrznych w przypadku zwykáego przegubu
uniwersalnego oraz co najmniej do Ğrodkowej czĊĞci przegubu zewnĊtrznego lub przegubów
w przypadku szerokokątnych przegubów uniwersalnych.
Wytwórcy przewidujący Ğrodki dostĊpu do stanowiska pracy w pobliĪu napĊdowego waáu
przegubowego powinni zapewniü, aby osáony waáu opisane w szóstym akapicie nie mogáy byü
uĪywane jako stopnie, jeĞli nie zostaáy w tym celu zaprojektowane i wykonane.

3.4.8.

Ruchome czĊĞci przenoszenia napĊdu
W ramach odstĊpstwa od wymagaĔ pkt. 1.3.8.A, w przypadku silników spalinowych
zdejmowane osáony nie pozwalające na dostĊp do ruchomych czĊĞci w komorze silnikowej nie
wymagają urządzeĔ blokujących, jeĪeli otwierają siĊ przy pomocy klucza lub innego
narzĊdzia albo przy uĪyciu elementu sterowniczego znajdującego siĊ na stanowisku kierowcy,
jeĪeli to stanowisko jest caákowicie obudowane kabiną z zamkiem nie pozwalającym na
dostĊp osób nieupowaĪnionych.

3.5. Zabezpieczenia przed innymi zagroĪeniami
3.5.1.

Akumulatory
Akumulator powinien mieü obudowĊ, którą naleĪy unieruchomiü, a sam akumulator naleĪy
zainstalowaü w taki sposób, aby uniknąü w miarĊ moĪliwoĞci wylania siĊ elektrolitu na
operatora w przypadku wywrócenia siĊ maszyny, a takĪe aby uniknąü gromadzenia siĊ oparów
w miejscach pracy operatorów.
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Maszyna powinna byü tak zaprojektowana i wykonana, aby moĪna byáo bez trudnoĞci
odáączaü akumulator za pomocą áatwo dostĊpnego narzĊdzia przewidzianego do tego celu.
3.5.2.

PoĪar
W zaleĪnoĞci od zagroĪeĔ przewidywanych przez wytwórcĊ, maszyna powinna, jeĞli pozwala
na to jej wielkoĞü:

3.5.3.



albo umoĪliwiaü wyposaĪenie w áatwo dostĊpne gaĞnice,



albo mieü wbudowane systemy gaĞnicze.

Emisje pyáu, gazów, itp.
JeĪeli istnieje tego rodzaju zagroĪenie, urządzenie separujące, o którym mowa w pkt. 1.5.13
moĪe byü zastąpione innymi Ğrodkami, np. ukáadem zraszania wodą.
Drugi i trzeci akapit pkt. 1.5.13 nie mają zastosowania, jeĪeli gáówną funkcją maszyny jest
rozpylanie produktów.

3.6.

WskaĨniki

3.6.1.

Znaki i ostrzeĪenia
Maszyny powinny byü wyposaĪone w Ğrodki sygnalizacji i/lub w tablice z instrukcjami
uĪytkowania, regulacji i konserwacji wszĊdzie tam, gdzie jest to konieczne w celu
zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa osób naraĪonych. Powinny zostaü one
wybrane, zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający ich dobrą widocznoĞü i
nieĞcieralnoĞü.
Z zastrzeĪeniem wymagaĔ przepisów o ruchu drogowym obowiązujących na drogach
publicznych, maszyny, którymi jedzie kierowca powinny mieü nastĊpujące wyposaĪenie:



ostrzegawczą sygnalizacjĊ akustyczną, w celu alarmowania osób naraĪonych,



system sygnaáów Ğwietlnych odpowiednich do zamierzonych warunków uĪytkowania,
takich jak np. Ğwiatáa hamowania, Ğwiatáa cofania i obracające siĊ lampy sygnalizacyjne.
Wymaganie to nie dotyczy maszyn przeznaczonych wyáącznie do uĪytkowania pod ziemią
i nie zasilanych energią elektryczną.

Maszyny zdalnie sterowane, które w normalnych warunkach uĪytkowania stwarzają
zagroĪenie poprzez moĪliwoĞü uderzenia lub zgniecenia osób naraĪonych, powinny byü
wyposaĪone w odpowiednie Ğrodki w celu zasygnalizowania swoich ruchów lub teĪ Ğrodki
chroniące osoby naraĪone przed tego rodzaju zagroĪeniami. Takie same wymagania odnoszą
siĊ do maszyn, które w eksploatacji wykonują powtarzalne ruchy w przód i w tyá wzdáuĪ
jednej osi, w sytuacji gdy tyá maszyny nie jest bezpoĞrednio widoczny dla kierowcy.
Maszyny powinny byü zaprojektowane w sposób uniemoĪliwiający przypadkowe wyáączenie
wszystkich urządzeĔ sygnalizujących i ostrzegawczych. W przypadkach koniecznych ze
wzglĊdu na bezpieczeĔstwo, w urządzeniach tych naleĪy przewidzieü Ğrodki sprawdzenia ich
stanu technicznego, zaĞ ich uszkodzenia powinny byü sygnalizowane operatorowi.
JeĪeli ruch maszyny albo jej narzĊdzi stanowi szczególne zagroĪenie, na maszynie naleĪy
umieĞciü znaki ostrzegające przed zbliĪaniem siĊ do pracującej maszyny. Znaki te muszą byü
czytelne z wystarczającej odlegáoĞci w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa osób, które są
zmuszone przebywaü w pobliĪu maszyny.
3.6.2.

Oznakowanie
Wymagania minimalne podane w pkt. 1.7.3 naleĪy uzupeániü nastĊpującymi danymi:



mocą nominalną wyraĪona w kW,
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3.6.3.

masą podaną w kg dla najczĊĞciej stosowanego ukáadu maszyny oraz w odpowiednich
przypadkach:
-

maksymalną siáą uciągu na haku sprzĊgającym przewidzianą przez wytwórcĊ, w N,

-

maksymalnym obciąĪeniem pionowym na haku sprzĊgającym, przewidzianym przez
wytwórcĊ, w N.

Instrukcje
Oprócz speánienia minimalnego zakresu wymagaĔ wymienionego w pkt. 1.7.4, odpowiednie
instrukcje powinny zawieraü nastĊpujące informacje:
(a) W odniesieniu do drgaĔ wytwarzanych przez maszynĊ, wartoĞü zmierzoną lub obliczoną
na podstawie pomiarów wykonanych na identycznych maszynach:



waĪoną wartoĞü skuteczną przyspieszenia drgaĔ dziaáających na koĔczyny górne
operatora, jeĪeli wartoĞü ta przekracza 2,5 m/s2. JeĪeli wartoĞü ta nie przekracza 2,5
m/s2, naleĪy to potwierdziü w instrukcji,



waĪoną wartoĞü skuteczną przyspieszenia drgaĔ dziaáających na ciaáo operatora
(stopy i poĞladki), jeĪeli wartoĞü ta przekracza 0,5 m/s2. JeĪeli wartoĞü ta nie
przekracza 0,5 m/s2, naleĪy to potwierdziü w instrukcji.

W przypadku nie stosowania norm zharmonizowanych, drgania naleĪy mierzyü stosując
metodĊ najbardziej odpowiednią dla danej maszyny.
Wytwórca powinien podaü, jakie byáy warunki pracy maszyny podczas pomiarów i jakie
metody pomiaru zostaáy zastosowane.
(b) W przypadku gdy maszyna ma kilka zastosowaĔ w zaleĪnoĞci od uĪytego wyposaĪenia,
wytwórcy maszyny podstawowej, do której doáącza siĊ wyposaĪenie wymienne oraz
wytwórcy tego wyposaĪenia wymiennego powinni dostarczyü odpowiednie informacje
pozwalające na bezpieczne zamontowanie i stosowanie tego wyposaĪenia wymiennego.

4.

ZASADNICZE
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
OCHRONY
ZDROWIA
I
BEZPIECZEēSTWA ZAPOBIEGAJĄCE
SZCZEGÓLNYM ZAGROĩENIOM
ZWIĄZANYM Z PODNOSZENIEM
Maszyny stwarzające zagroĪenie związane z podnoszeniem – zwáaszcza zagroĪenie
spadniĊciem lub kolizją áadunku lub zagroĪenie przechyáem podczas podnoszenia – powinny
byü zaprojektowane i wykonywane tak, aby speániaáy wymagania podane poniĪej.
ZagroĪenia spowodowane podnoszeniem istnieją zwáaszcza w przypadku maszyn
przeznaczonych do przemieszczania pojedynczych áadunków, w związku ze zmianą poziomu.
àadunkiem mogą byü przedmioty, materiaáy lub towary.

4.1. Uwagi ogólne
4.1.1.

Definicje
(a) „zawiesie” oznacza czĊĞci lub wyposaĪenie nie przymocowane do maszyny, a
umieszczone pomiĊdzy maszyną a áadunkiem lub na áadunku w celu jego przymocowania;
(b) „elementy zawiesi” oznaczają elementy pomocne przy wykonywaniu lub uĪytkowaniu
zawiesi ciĊgnowych, takich jak haki oczkowe, zaciski kabáąkowe, pierĞcienie, Ğruby oczkowe,
itp.;
(c) „áadunek prowadzony” oznacza áadunek, którego przenoszenie odbywa siĊ w caáoĞci
wzdáuĪ sztywnych lub elastycznych prowadnic o poáoĪeniu ustalonym za pomocą staáych
zamocowaĔ;
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(d) „wspóáczynnik bezpieczeĔstwa” oznacza stosunek obciąĪenia gwarantowanego przez
wytwórcĊ, które element wyposaĪenia, osprzĊt lub maszyna są w stanie utrzymaü, do udĨwigu
naniesionego na tym elemencie wyposaĪenia, osprzĊcie lub maszynie;
(e) „wspóáczynnik przeciąĪenia” oznacza stosunek obciąĪenia uĪytego do przeprowadzenia
prób statycznych i dynamicznych na elemencie wyposaĪenia, maszynie lub osprzĊcie do
udĨwigu naniesionego na elemencie wyposaĪenia, osprzĊcie, lub maszynie;
(f) „próba statyczna” oznacza badanie, podczas którego maszyna lub zawiesie są poddawane
kontroli, a nastĊpnie dziaáaniu siáy odpowiadającej udĨwigowi pomnoĪonemu przez
odpowiedni wspóáczynnik przeciąĪenia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane
bezpoĞrednio po zdjĊciu obciąĪenia w celu upewnienia siĊ, Īe nie nastąpiáo Īadne
uszkodzenie;
(g) „próba dynamiczna” oznacza badanie, podczas którego maszyna pracuje we wszystkich
moĪliwych konfiguracjach pod obciąĪeniem odpowiadającym udĨwigowi, z uwzglĊdnieniem
dynamicznego zachowania siĊ maszyny w celu sprawdzenia, czy maszyna i jej element
bezpieczeĔstwa funkcjonują wáaĞciwie.
4.1.2.

Ochrona przed zagroĪeniami mechanicznymi

4.1.2.1. ZagroĪenia związane z brakiem statecznoĞci
Maszyny powinny byü projektowane i wykonywane w taki sposób, aby utrzymywaáy
statecznoĞü zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w pkt. 1.3.1 zarówno podczas pracy jak i
postoju, a takĪe podczas wszystkich etapów transportu, montaĪu i demontaĪu, podczas
dających siĊ przewidzieü awarii elementów skáadowych, jak równieĪ podczas wykonywania
prób zgodnych z odpowiednią instrukcją.
W celu speánienia powyĪszego wymagania wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel
ustanowiony we Wspólnocie powinien stosowaü wáaĞciwe metody sprawdzania; w
szczególnoĞci w przypadku samobieĪnych wózków przemysáowych o wysokoĞci podnoszenia
przekraczającej 1,80 m, wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we
Wspólnocie powinien dla kaĪdego typu wózka przeprowadziü próbĊ statecznoĞci podstawy
lub podobną próbĊ albo zleciü przeprowadzenie takiej próby.
4.1.2.2 Prowadnice i tory szynowe
Maszyny powinny byü wyposaĪone w urządzenia, które dziaáają na prowadnice lub tory
szynowe, zabezpieczając przed wypadniĊciem z tych szyn lub prowadnic.
Niemniej jednak, jeĪeli pomimo takich urządzeĔ maszyna wykolei siĊ lub jeĪeli szyna,
prowadnica albo czĊĞci jezdne ulegną uszkodzeniu, naleĪy zastosowaü takie urządzenia, które
zapobiegną spadkowi sprzĊtu, czĊĞci skáadowej maszyny albo áadunku lub teĪ wywróceniu siĊ
maszyny.
4.1.2.3. WytrzymaáoĞü mechaniczna
Maszyny, zawiesia i elementy które moĪna demontowaü powinny wytrzymywaü naprĊĪenia,
którym mają byü poddane, zarówno podczas uĪytkowania jak i  w odpowiednich
przypadkach  podczas postoju, instalowania i w warunkach uĪytkowania okreĞlonych przez
wytwórcĊ, we wszystkich odpowiednich konfiguracjach i przy uwzglĊdnieniu, tam gdzie to
konieczne, warunków atmosferycznych oraz siá wywieranych przez osoby. Wymaganie
niniejsze powinno byü speánione równieĪ podczas transportu, montaĪu i demontaĪu.
Maszyny i zawiesia powinny byü zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający
awariom spowodowanym zmĊczeniem lub zuĪyciem czĊĞci, biorąc pod uwagĊ ich
uĪytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Stosowane materiaáy powinny byü dobrane stosownie do Ğrodowiska pracy maszyny,
przewidywanego przez wytwórcĊ, ze szczególnym uwzglĊdnieniem korozji, Ğcierania,
udarów, kruchoĞci na zimno i starzenia.
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Maszyny i zawiesia powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mogáy
wytrzymaü przeciąĪenie podczas prób statycznych nie wykazując trwaáych odksztaáceĔ lub
innych uszkodzeĔ. W obliczeniach naleĪy uwzglĊdniaü wartoĞci wspóáczynnika przeciąĪenia
dla prób statycznych, wybranego w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeĔstwa. Dla
wspóáczynnika tego przyjmuje siĊ z reguáy nastĊpujące wartoĞci:
(a) dla rĊcznie obsáugiwanych maszyn i zawiesi: 1,5;
(b) dla innych maszyn: 1,25;
Maszyny powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mogáy byü poddane
bez uszkodzenia próbom dynamicznym pod obciąĪeniem równym udĨwigowi pomnoĪonemu
przez wspóáczynnik przeciąĪenia dla prób dynamicznych. Wspóáczynnik ten jest dobrany w
celu zapewnienia wáaĞciwego poziom bezpieczeĔstwa a jego wartoĞü przyjmuje siĊ z
zazwyczaj jako 1,1.
Próby dynamiczne powinny byü przeprowadzane na maszynach przygotowanych do
uĪytkowania w normalnych warunkach. Z zasady próby te przeprowadza siĊ przy
prĊdkoĞciach nominalnych, ustalonych przez wytwórcĊ. JeĪeli obwód sterowania maszyny
pozwala na kilka jednoczesnych ruchów (np. obrót i przemieszczenie áadunku), próby
powinny byü przeprowadzone w najmniej sprzyjających warunkach, tj. zwykle przy
kojarzeniu odpowiednich ruchów.
4.1.2.4. KrąĪki, bĊbny, áaĔcuchy lub liny
KrąĪki, bĊbny i koáa powinny mieü ĞrednicĊ odpowiednią do rozmiaru liny lub áaĔcucha, z
którym wspóápracują.
BĊbny i koáa powinny byü zaprojektowane, wykonane i zainstalowane w taki sposób, aby
wspóápracujące z nimi liny lub áaĔcuchy mogáy siĊ na nie nawijaü nie spadając.
Liny uĪywane bezpoĞrednio do podnoszenia lub podtrzymywania áadunków nie powinny mieü
zapleceĔ poza swoimi koĔcówkami (zaplecenia takie są dopuszczalne w instalacjach
zaprojektowanych do regularnej adaptacji w zaleĪnoĞci od potrzeb). Caáe liny i ich koĔcówki
powinny mieü wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dobrany tak, aby zapewniü odpowiedni poziom
bezpieczeĔstwa; wartoĞü tego wspóáczynnika wynosi zazwyczaj 5.
àaĔcuchy do podnoszenia mają wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dobrany tak, aby zapewniü
odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; wartoĞü tego wspóáczynnika wynosi zazwyczaj 4.
Aby zweryfikowaü dobór odpowiedniego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa, wytwórca lub jego
upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien dla kaĪdego typu
áaĔcucha i liny zastosowanej bezpoĞrednio do podnoszenia áadunku, jak równieĪ dla
koĔcówek lin, przeprowadziü odpowiednie badania lub zleciü ich przeprowadzenie.
4.1.2.5. Elementy zawiesi
Wymiary zawiesi powinny byü dobrane z naleĪytym uwzglĊdnieniem procesów zmĊczenia i
starzenia siĊ w przeciągu liczby cykli roboczych odpowiadającej oczekiwanemu okresowi
eksploatacji okreĞlonemu w warunkach pracy dla danego zastosowania urządzenia.
Ponadto:
(a) wspóáczynnik bezpieczeĔstwa lin stalowych z koĔcówkami jest dobierany tak, aby
zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; wartoĞü tego wspóáczynnika wynosi zazwyczaj
5. Poáączenia splatane lub pĊtle mogą wystĊpowaü wyáącznie w koĔcówkach liny;
(b) jeĪeli uĪywa siĊ áaĔcuchów o ogniwach spawanych lub zgrzewanych, powinny to byü
áaĔcuchy o ogniwach krótkich. Wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dla tych áaĔcuchów jest
dobierany tak, aby zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; jego wartoĞü wynosi
zazwyczaj 4;
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(c) wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dla wáókiennych lin lub zawiesi ciĊgnowych zaleĪy od
materiaáu, metody wykonania, wymiarów i zastosowania. Wspóáczynnik ten jest dobierany
tak, aby zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa i jego wartoĞü wynosi zazwyczaj 7,
pod warunkiem Īe uĪyte materiaáy są wysokiej jakoĞci, a metoda produkcji jest odpowiednia
do danego zastosowania. JeĪeli tak nie jest, wartoĞü wspóáczynnika jest z reguáy zwiĊkszana,
aby zapewniü równowaĪny poziom bezpieczeĔstwa.
Wáókienne liny i zawiesia ciĊgnowe nie powinny mieü wĊzáów, poáączeĔ i zaplotów poza
koĔcówkami, wyjątek stanowią zawiesia ciĊgnowe tworzące zamkniĊtą pĊtlĊ bez koĔca;
(d) wszystkie elementy metalowe stanowiące czĊĞü zawiesi ciĊgnowych lub stosowane wraz
z zawiesiami ciĊgnowymi powinny mieü wspóáczynnik bezpieczeĔstwa tak dobrany, aby
zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa, wartoĞü tego wspóáczynnika wynosi zazwyczaj
4;
(e) maksymalny udĨwig zawiesia wielociĊgnowego okreĞlany jest na podstawie
wspóáczynnika bezpieczeĔstwa najsáabszego ciĊgna, liczby ciĊgien i wspóáczynnika
zmniejszającego, który zaleĪy od ukáadu zawiesia ciĊgnowego;
(f) w celu zweryfikowania doboru wáaĞciwego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa, wytwórca
lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien dla kaĪdego typu
elementów, o których mowa w podpunktach (a), (b), (c) i (d), przeprowadziü odpowiednie
badania lub zleciü ich przeprowadzenie.
4.1.2.6. Sterowanie ruchami roboczymi
Urządzenia sterujące ruchami powinny dziaáaü w taki sposób, aby maszyny na których są one
zainstalowane byáy bezpieczne:
(a) maszyny powinny byü tak zaprojektowane lub wyposaĪone w takie urządzenia, aby
amplituda ruchu ich elementów nie przekraczaáa okreĞlonych granic. W odpowiednich
przypadkach rozpoczĊcie pracy przez takie urządzenie powinno byü poprzedzone
ostrzeĪeniem;
(b) w przypadku, gdy moĪna manewrowaü jednoczeĞnie w tym samym miejscu kilkoma
maszynami stacjonarnymi lub na szynach, co moĪe stwarzaü ryzyko kolizji, maszyny takie
naleĪy projektowaü i wykonywaü w sposób umoĪliwiający zabudowanie ukáadów
zapobiegających takiemu zagroĪeniu;
(c) mechanizmy maszyn powinny byü zaprojektowane i wykonane tak, aby áadunki nie
mogáy przesuwaü siĊ w sposób stwarzający niebezpieczeĔstwo lub nieoczekiwanie spadaü,
nawet w przypadku czĊĞciowego lub caákowitego odciĊcia zasilania lub kiedy operator
przestaje kierowaü maszyną;
(d) w normalnych warunkach pracy nie powinna istnieü moĪliwoĞü opuszczenia áadunku
wyáącznie przy pomocy hamulca ciernego z wyjątkiem tych maszyn, których funkcja wymaga
takiego sposobu dziaáania;
(e) urządzenia chwytające powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby
uniknąü przypadkowego opuszczenia áadunku.
4.1.2.7. Przenoszenie áadunków
Stanowisko kierowcy maszyny powinno byü usytuowane w sposób zapewniający moĪliwie
jak najszerszy widok trajektorii poruszających siĊ czĊĞci, w celu unikniĊcia kolizji z osobami i
sprzĊtem lub innymi maszynami, które mogą pracowaü równoczeĞnie i stwarzaü potencjalne
zagroĪenie.
Maszyny stacjonarne o áadunku prowadzonym powinny byü tak zaprojektowane i wykonane,
aby ochroniü osoby naraĪone przed uderzeniem áadunkiem lub przeciwwagą.
4.1.2.8. Wyáadowania atmosferyczne
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Maszyny, które wymagają ochrony przed skutkami wyáadowaĔ atmosferycznych podczas
uĪytkowania, powinny byü wyposaĪone w ukáad odprowadzający powstaáe áadunki do ziemi.
4.2. Szczególne wymagania dla maszyn z napĊdem innym niĪ rĊczny
4.2.1.

Sterowanie

4.2.1.1. Stanowisko kierowcy
Wymagania przedstawione w pkt. 3.2.1 dotyczą równieĪ maszyn nieprzemieszczających siĊ.
4.2.1.2. Siedzisko
Wymagania przedstawione w pierwszym i drugim akapicie pkt. 3.2.2 oraz przedstawione w
pkt. 3.2.3 dotyczą równieĪ maszyn nie przemieszczających siĊ.
4.2.1.3. Elementy sterownicze
Elementy sterujące ruchem maszyn lub ich osprzĊtu powinny powracaü do swego poáoĪenia
neutralnego, jeĪeli tylko zostaną zwolnione przez operatora. JednakĪe, w przypadku
wykonywania niepeánych lub caákowitych ruchów, przy których nie wystĊpuje ryzyko
związane z moĪliwoĞcią kolizji áadunku lub maszyny, urządzenia te mogą byü zastąpione
elementami umoĪliwiającymi automatyczne zatrzymywanie na wybranych poziomach bez
staáego oddziaáywania na element sterowniczy umoĪliwiający ruch.
4.2.1.4. Kontrola obciąĪenia
Maszyny o maksymalnym udĨwigu nie mniejszym niĪ 1 000 kilogramów lub o momencie
wywracającym nie mniejszym niĪ 40 000 Nm powinny byü wyposaĪone w urządzenia
ostrzegające kierowcĊ i zapobiegające niebezpiecznym ruchom áadunku w przypadku:




4.2.2.

przeciąĪenia maszyny spowodowanego:


przekroczeniem dopuszczalnego udĨwigu, lub



przekroczeniem dopuszczalnego momentu na skutek obciąĪenia,

przekroczenia momentu mogącego doprowadziü do wywrócenia w wyniku podnoszenia
áadunku.

Instalacje transportu linowego
Liny noĞne, liny napĊdne i liny noĞno-napĊdne powinny byü podtrzymywane przez obciąĪnik
lub przez urządzenie pozwalające na nieprzerwaną kontrolĊ naciągu.

4.2.3. ZagroĪenia w stosunku do osób naraĪonych. DostĊp do stanowiska kierowcy i punktów
interwencyjnych
Maszyny o áadunkach prowadzonych i maszyny, których podstawy áadunkowe przemieszczają
siĊ wzdáuĪ ĞciĞle okreĞlonych torów, powinny byü wyposaĪone w urządzenia zapobiegające
wszelkim zagroĪeniom osób naraĪonych.
Maszyny obsáugujące okreĞlone poziomy, z których operator moĪe dostaü siĊ do podstawy
áadunkowej, aby uáoĪyü lub zabezpieczyü áadunek, powinny byü zaprojektowane i wykonane
w taki sposób, aby zapobiec niekontrolowanym ruchom podstawy áadunkowej, zwáaszcza
podczas jej zaáadunku i rozáadunku.
4.2.4.

PrzydatnoĞü do pracy zgodnie z przeznaczeniem
W przypadku, gdy maszyna jest umieszczana na rynku po raz pierwszy lub po raz pierwszy
jest oddawana do uĪytku, wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien poprzez
podjĊcie odpowiednich Ğrodków lub zlecenie ich podjĊcia zapewniü, Īe zawiesia i maszyny w
stanie gotowym do uĪytku, zarówno obsáugiwane rĊcznie jak i napĊdzane mogą speániaü
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swoje funkcje w sposób bezpieczny. Wspomniane Ğrodki powinny uwzglĊdniaü statyczne i
dynamiczne wáasnoĞci maszyn.
JeĪeli maszyna nie moĪe byü zmontowana w zakáadzie wytwórcy lub jego upowaĪnionego
przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, naleĪy podjąü odpowiednie Ğrodki w miejscu
uĪytkowania. W pozostaáych przypadkach Ğrodki te mogą byü podjĊte bądĨ u wytwórcy, bądĨ
w miejscu uĪytkowania.
4.3. Oznakowania
4.3.1.

àaĔcuchy i liny
KaĪdy odcinek áaĔcucha, liny lub pasa nie bĊdący czĊĞcią zespoáu powinien byü oznakowany,
zaĞ w przypadkach, jeĪeli nie jest to moĪliwe, mieü zamocowaną na staáe tabliczkĊ lub
pierĞcieĔ z podaną nazwą i adresem wytwórcy lub jego upowaĪnionego przedstawiciela
ustanowionego we Wspólnocie oraz oznaczenia identyfikacyjne odpowiedniego Ğwiadectwa.
ĝwiadectwo powinno zawieraü informacje wymagane w normach zharmonizowanych lub,
jeĞli takie normy nie istnieją, powinno zawieraü co najmniej nastĊpujące informacje:

4.3.2.



nazwĊ wytwórcy lub jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we
Wspólnocie,



odpowiednio, adres wytwórcy lub jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego
we Wspólnocie, w zaleĪnoĞci od przypadku,



opis áaĔcucha lub liny zawierający:
-

wymiary nominalne,

-

rodzaj konstrukcji,

-

materiaáy uĪyte do wykonania, oraz

-

wszelkie specjalne procesy obróbki metalurgicznej jakim materiaá ten zostaá poddany,



powoáanie norm na podstawie których przeprowadzono badania, jeĪeli zostaáy one
przeprowadzone,



maksymalne obciąĪenie eksploatacyjne áaĔcucha lub liny. W stosunku do róĪnych
zastosowaĔ moĪe byü podany szereg odpowiadających wartoĞci.

Zawiesie
Zawiesie powinien byü oznakowany nastĊpującymi danymi:



znakiem identyfikacyjnym wytwórcy,



oznaczeniem materiaáu (np. wg klasyfikacji miĊdzynarodowej), w przypadku jeĪeli
informacja taka jest potrzebna w celu osiągniĊcia porównywalnoĞci wymiarowej,



udĨwigiem,



oznakowaniem CE.

W przypadku zawiesia wyposaĪonego w czĊĞci skáadowe takie jak liny lub linki, na których
niemoĪliwe jest umieszczenie oznakowania, dane wymienione w pierwszym akapicie powinny
byü podane na tabliczce lub w inny sposób i trwale przymocowane do zawiesia.
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Dane powinny byü czytelne i umieszczone w taki sposób, aby nie mogáy ulec zniszczeniu
wskutek uĪywania zawiesia, Ğcierania, itd., ani nie mogáy obniĪyü wytrzymaáoĞci tego
urządzenia.
4.3.3.

Maszyny
Oprócz podstawowych danych, okreĞlonych w pkt. 1.7.3, na kaĪdej maszynie powinny byü
podane w sposób czytelny i nieusuwalny dane dotyczące obciąĪenia nominalnego:
(i) wyraĪone w formie niezakodowanej i umieszczone w widocznym miejscu, w przypadku
urządzeĔ, dla których przewidziano tylko jedną dopuszczalną wartoĞü obciąĪenia;
(ii) jeĪeli obciąĪenie nominalne zaleĪy od ukáadu maszyny, kaĪde stanowisko kierowcy
powinno byü zaopatrzone w tablicĊ obciąĪeĔ okreĞlającą nominalne obciąĪenie dla kaĪdego
ukáadu, przy czym zaleca siĊ stosowanie formy wykresu lub tabeli.
Maszyny zaopatrzone w podstawy áadunkowe, umoĪliwiające dostĊp osobom i stwarzające
zagroĪenie ich spadniĊciem, powinny byü wyposaĪone w czytelne i nieusuwalne ostrzeĪenia
zabraniające podnoszenia ludzi. OstrzeĪenia te powinny byü widoczne z kaĪdego miejsca, z
którego moĪliwy jest dostĊp.

4.4.

Instrukcje

4.4.1.

Zawiesia
KaĪde zawiesie lub kaĪda niepodzielna czĊĞü tego zawiesia powinny byü zaopatrzone w
instrukcje, zawierającą co najmniej nastĊpujące informacje:

4.4.2.



normalne warunki uĪytkowania,



zasady obsáugi, montaĪu i konserwacji,



ograniczenia w stosowaniu (zwáaszcza w przypadku urządzeĔ, które nie mogą byü zgodne
z pkt. 4.1.2.6 (e))

Maszyny
Oprócz informacji okreĞlonych w pkt. 1.7.4, instrukcja powinna zawieraü nastĊpujące dane:
a)

5.
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charakterystykĊ techniczną maszyny, a zwáaszcza:



tablicĊ obciąĪeĔ, o której mowa w pkt. 4.3.3 (ii), jeĪeli jest ona stosowana,



reakcje na podporach lub zakotwiczeniach, oraz charakterystykĊ torów,



okreĞlenie obciąĪenia balastowego, jeĪeli jest zastosowane i sposób jego mocowania;

b)

zawartoĞü dziennika eksploatacji, jeĞli nie jest on dostarczony wraz z maszyną;

c)

wskazówki dotyczące uĪytkowania, zwáaszcza przypadków, w których operator maszyny
nie moĪe bezpoĞrednio widzieü podnoszonego áadunku;

d)

niezbĊdne zalecenia dotyczące przeprowadzania prób przed pierwszym oddaniem tych
maszyn do uĪytkowania, które nie są montowane w zakáadzie wytwórcy.

ZASADNICZE
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
OCHRONY
ZDROWIA
I
BEZPIECZEēSTWA W ZAKRESIE MASZYN PRZEZNACZONYCH DO PRACY
POD ZIEMIĄ

Maszyny przeznaczone do prac pod ziemią powinny byü zaprojektowane i wykonane zgodnie
z poniĪszymi przepisami.
5.1.

ZagroĪenia wynikające z braku statecznoĞci
Obudowy zmechanizowane powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby
poruszając siĊ utrzymywaáy okreĞlony kierunek ruchu i nie ulegaáy poĞlizgowi przed
obciąĪeniem, podczas obciąĪenia ani po usuniĊciu obciąĪenia. Powinny one byü zaopatrzone
w zakotwiczenia dla páyt górnych poszczególnych stojaków hydraulicznych.

5.2.

Ruch
Zmechanizowane obudowy stropów powinny pozwalaü na swobodne poruszanie siĊ osób
naraĪonych.

5.3.

OĞwietlenie
Wymagania okreĞlone w trzecim akapicie pkt. 1.1.4 nie mają zastosowania.

5.4.

Elementy sterownicze
Elementy sterujące przyspieszeniem i hamowaniem maszyn poruszających siĊ po szynach
powinny byü obsáugiwane rĊczne. Urządzenie czuwakowe moĪe jednak byü obsáugiwane
nogą.
Urządzenia sterujące zmechanizowaną obudową powinny byü zaprojektowane i zainstalowane
w taki sposób, aby w czasie przemieszczania siĊ obudowy operator znajdowaá siĊ pod osáoną
nieruchomego segmentu obudowy. Urządzenia sterujące powinny byü zabezpieczone przed
ich przypadkowym zwolnieniem.

5.5.

Zatrzymywanie
Maszyny samobieĪne poruszające siĊ po szynach, przeznaczone do pracy pod ziemią,
powinny byü wyposaĪone w urządzenia czuwakowe dziaáające na obwód sterujący ruchem
maszyny.

5.6.

PoĪar
Drugi akapit pkt. 3.5.2 jest obowiązujący w przypadku urządzeĔ posiadających czĊĞci wysoce
áatwopalne.
System hamulcowy maszyn przeznaczonych do wykonywania prac pod ziemią powinien byü
zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby nie powodowaá iskrzenia i nie wywoáywaá
poĪarów.
Maszyny przeznaczone do wykonywania prac pod ziemią, zaopatrzone w silniki cieplne
powinny posiadaü silniki spalinowe na paliwo o niskiej prĊĪnoĞci pary, w których nie jest
moĪliwe wytworzenie siĊ iskier pochodzenia elektrycznego.

5.7.

Emisja pyáu, gazów itp.
Gazy wylotowe z silników spalinowych nie mogą byü odprowadzane w górĊ.

6.

OCHRONY
ZASADNICZE
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
DOTYCZĄCE
SZCZEGÓLNYCH
BEZPIECZEēSTWA
WYNIKAJĄCYCH Z PODNOSZENIA I PRZENOSZENIA OSÓB

ZDROWIA
I
ZAGROĩEē

Maszyny powodujące zagroĪenie wynikające z podnoszenia i przenoszenia osób powinny byü
zaprojektowane i zbudowane zgodnie z poniĪszymi wymaganiami.
6.1.

Postanowienia ogólne
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6.1.1.

Definicja
Na uĪytek niniejszego rozdziaáu, pojĊcie "Ğrodek przenoszenia" oznacza urządzenie, na
którym umieszcza siĊ ludzi w celu ich podnoszenia, opuszczania lub przenoszenia.

6.1.2.

WytrzymaáoĞü mechaniczna
Wspóáczynniki bezpieczeĔstwa okreĞlone w rozdziale 4 są nieodpowiednie w stosunku do
maszyn przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób i powinny z reguáy zostaü
podwojone. Podáoga Ğrodka przenoszenia powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki
sposób, aby zapewniü wytrzymaáoĞü i przestrzeĔ odpowiadające maksymalnej liczbie osób i
udĨwigowi okreĞlonym przez wytwórcĊ.

6.1.3.

Kontrola obciąĪenia w urządzeniach z napĊdem rĊcznym
Wymagania zawarte w pkt. 4.2.1.4 mają zastosowanie bez wzglĊdu na wielkoĞü udĨwigu.
Wymagania tego przepisu nie dotyczą maszyn, w stosunku do których wytwórca moĪe
wykazaü, Īe nie istnieje ryzyko przeciąĪenia i/lub wywrócenia siĊ.

6.2.

Sterowanie

6.2.1. Przypadki, gdy przepisy bezpieczeĔstwa nie wymagają innych rozwiązaĔ:
Przyjmuje siĊ ogólną zasadĊ, Īe Ğrodek przenoszenia powinien byü zaprojektowany i
wykonany w taki sposób, aby osoby znajdujące siĊ w jego wnĊtrzu miaáy moĪliwoĞü
sterowania ruchem w górĊ lub w dóá oraz, w odpowiednich przypadkach, poruszania Ğrodkiem
przenoszenia w kierunku poziomym w stosunku do maszyny;
W czasie dziaáania maszyny, omawiane powyĪej urządzenia sterujące powinny byü nadrzĊdne
w stosunku do wszelkich innych urządzeĔ sterujących tymi samymi ruchami, z wyjątkiem
wyáącznika awaryjnego;
Urządzenia sterujące tymi ruchami powinny byü wymagaü ciągáego oddziaáywania, z
wyjątkiem maszyn obsáugujących okreĞlone poziomy.
6.2.2. JeĪeli maszyna przeznaczona do podnoszenia i przenoszenia osób moĪe byü przemieszczona
na inne miejsce w czasie, gdy Ğrodek przenoszenia jest w pozycji innej niĪ spoczynkowa,
powinna ona byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby osoba lub osoby znajdujące
siĊ w tym Ğrodku przenoszenia miaáy moĪliwoĞü zapobiegania zagroĪeniom wywoáanym
ruchem maszyny.
6.2.3. Maszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osób powinny byü zaprojektowane,
wykonane i wyposaĪone w taki sposób, aby nadmierna prĊdkoĞü Ğrodka przenoszenia nie
powodowaáa zagroĪenia.
6.3. Ryzyko wypadniĊcia osób ze Ğrodka przenoszenia
6.3.1. JeĪeli Ğrodki podane w pkt. 1.5.15 nie są wystarczające, Ğrodki przenoszenia powinny byü
wyposaĪone w taką iloĞü punktów zaczepienia, która wystarczy do zamocowania Ğrodków
ochrony indywidualnej zapobiegających wypadniĊciu wszystkich osób mogących korzystaü ze
Ğrodka przenoszenia.
6.3.2. Wszelkie klapy w podáodze lub suficie, oraz wszystkie drzwi powinny otwieraü siĊ w
kierunku uniemoĪliwiającym wypadniĊcie osób w razie nagáego ich otwarcia.
6.3.3. Maszyny podnoszące i przenoszące powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób,
aby nie byáo moĪliwe przechylenie siĊ podáogi Ğrodka przenoszenia w stopniu groĪącym
wypadniĊciem przewoĪonych osób, równieĪ w trakcie ruchu urządzenia.
Podáoga Ğrodka przenoszenia powinna byü pokryta materiaáem przeciwpoĞlizgowym.
6.4. Ryzyko spadku lub wywrócenia siĊ Ğrodka przenoszenia
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6.4.1. Maszyny podnoszące i przenoszące osoby powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby nie byá moĪliwy spadek bądĨ wywrócenie siĊ Ğrodka przenoszenia.
6.4.2. Przyspieszanie i hamowanie Ğrodka przenoszenia lub pojazdu transportowego, zarówno
sterowane przez operatora jak i wywoáane dziaáaniem urządzeĔ zabezpieczających, w
warunkach maksymalnego obciąĪenia i prĊdkoĞci okreĞlonych przez wytwórcĊ, nie powinno
naraĪaü przewoĪonych osób na Īadne niebezpieczeĔstwo.
6.5. Oznakowanie
W przypadkach koniecznoĞci zapewnienia bezpieczeĔstwa, na Ğrodku przenoszenia naleĪy
umieĞciü odpowiednie zasadnicze informacje.
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