
Waarborg voor veiligheid – van 
risicobeoordeling tot en met CE-markering
Bij een fabrikant van medisch-technische producten wordt de Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd voor 
de nieuwe spuitgietproductielijn: de sterk geautomatiseerde, modulair opgebouwde installatie produceert 
kunststof wegwerpproducten van het type dat wordt gebruikt bij laboratoriumanalyses. Deze laatste testrun 
vóór het normale bedrijf wordt gebruikt voor de fijnafstelling en maakt deel uit van de eindinspectie. Uiterlijk 
nu moeten de vooraf gekwalificeerde installatiemodules als geheel bewijzen dat ze voldoen aan de in het bestek 
geformuleerde eisen. Voorzien van een CE-markering is de installatie dan productiegereed en veilig beschikbaar.

Medische producten die in het laboratorium of in 
de medische analyse worden gebruikt, stellen de 
hoogste eisen aan de vervaardiging. Kwaliteit en 
betrouwbaarheid zijn onontbeerlijk, omdat in de 
meestal volledig geautomatiseerde productieprocessen 
een nultolerantie voor fouten geldt. Waldorf 
Technik GmbH, onderdeel van de Hahn Group en 
gevestigd in het Duitse Engen, is gespecialiseerd 
in de ontwikkeling en bouw van klantspecifieke 
automatiseringsoplossingen voor het verwijderen 
en verder verwerken van spuitgietonderdelen, met 
name voor de medische technologie en de healthcare-
branche. Installaties van de bij de Hahn Group horende 
bedrijven vervaardigen producten zoals pipetpunten, 
petrischalen, reageerbuizen, bloedbuisjes en cuvettes. 
Naast korte cyclustijden, absolute precisie en 
duurzaamheid is veiligheid een topprioriteit.

Maximale veiligheid vereist
Productie-installaties van Waldorf Technik bestaan 
uit een groot aantal intelligent met elkaar verbonden 

Waldorf Technik 
GmbH ontwikkelt en 
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productie-, montage-, handling- en test-units, alsmede 
aan- en afvoersystemen rond een spuitgietmachine. 
Een groot deel daarvan werkt in de cleanroom of 
de greyroom. In dit segment kan Waldorf Technik 

bogen op jarenlange en technologisch veelzijdige 
ervaring: "Onze expertise bestaat eruit onze klanten 
een modulaire, efficiënte en uiterst productieve 
automatiseringsoplossing te bieden die precies op 



"Met Pilz hebben we de garantie dat onze klanten veilige en comfortabel te bedienen installaties krijgen”

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22 
4131 NM Vianen 
Tel. +31 (0)347-320477 
E-mail info@pilz.nl

hun behoeften is afgestemd - en die bovendien zo 
weinig mogelijk vloerruimte in beslag neemt, een hoog 
bedieningscomfort biedt en voor een maximum aan 
veiligheid zorgt", benadrukt Simon Hall, teamleider 
Projectbeheer bij Waldorf Technik.
Sinds 1-1-1995 zijn fabrikanten verplicht voor hun 
machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure 
uit te voeren. Door de conformiteitsverklaring te 
ondertekenen en de CE-markering aan te brengen, 
bevestigen zij dat hun machines of installaties 
voldoen aan alle noodzakelijke eisen aan de 
veiligheid en gezondheidsbescherming van de 
machinerichtlijn 2006/42/EG. "Pilz heeft voor ons 
het volledige conformiteitsbeoordelingsproces 
uitgevoerd: beginnend met de risicobeoordeling, via 
het veiligheidsconcept en het veiligheidsontwerp, 
tot de safety checks en metingen die nodig zijn voor 
de validatie en de uiteindelijke afgifte van de EG-
conformiteitsverklaring," legt Simon Hall uit. 

Modulaire installaties met speciale vereisten
Geneste en modulaire systemen stellen speciale eisen 
aan de veiligheid. Naast de kenmerkende gevaren 
die uitgaan van aangedreven assen, handling- en 
roboteenheden, brengen vooral de interfaces tussen 
de afzonderlijke installatiemodules vele uiteenlopende 
potentiële gevaren met zich mee. De fabrikant van de 
installatie moet het risico voor elk afzonderlijk geval 
beoordelen en maatregelen treffen om het risico te 
beperken. Altijd met dien verstande dat de gekozen 
oplossing de productiviteit niet mag verminderen maar 
ook geen aanleiding mag geven tot manipulatie. 
Strikt genomen is Waldorf Technik een fabrikant van 
deelmachines die in theorie alleen inbouwverklaringen 
zou moeten afgeven. Worden echter losse, 
reeds CE-gecertificeerde machines, zoals in dit 
geval de spuitgietmachine, met andere modules 
samengevoegd tot een geheel van machines, dan 
moet de conformiteitsbeoordelingsprocedure 
inclusief CE-markering voor de complete installatie 
worden uitgevoerd. "Onze klanten vragen ons steeds 
vaker de conformiteitsprocedure respectievelijk de 
CE-markering uit te voeren", aldus Simon Hall. "Als je 
dit proces, dat niet alleen technische expertise maar 
ook een diepgaand begrip van de normen vereist, 
snel en juridisch zuiver wilt realiseren, is deskundige 
ondersteuning onontbeerlijk!"

Pilz als gevolmachtigde
Waldorf Technik maakte in 2016 door een aanbeveling 
van een klant kennis met de CE-markeringsservice 
van Pilz. "Intussen hebben we al twintig projecten 
samen kunnen realiseren en we hebben nooit 
spijt gehad van onze beslissing," voegt Simon Hall 
eraan toe. Pilz heeft tientallen jaren ervaring op 
het gebied van machineveiligheid en beschikt dus 
ook over een hoog niveau van vakbekwaamheid om 
de noodzakelijke stappen van CE-markering en de 
interpretatie van de normen op betrouwbare wijze 
en met de nodige kwaliteit te kunnen uitvoeren. 

Daarbij neemt Pilz de verantwoordelijkheid op zich 
voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
bevestigt met zijn handtekening als gemachtigde op 
de conformiteitsverklaring dat aan de eisen van de 
machinerichtlijn is voldaan.
Het is in elk geval raadzaam om bij een EG-
conformiteitsprocedure in een vroeg stadium deskundig 
advies in te winnen. De fundamentele beslissingen 
voor de bouw van een veilige en gebruiksvriendelijke 
machine worden in het kader van de risicobeoordeling 
al tijdens de constructiefase genomen. In een iteratief 
proces worden de risico's voortdurend onder de loep 
genomen. Voor elke potentieel gevaarlijke situatie 
moet worden beschreven hoe deze kan worden beperkt 
of zelfs geëlimineerd. Uit de risicobeoordeling vloeit 
uiteindelijk het veiligheidsconcept voort. Dit is waar de 
geharmoniseerde normen in het spel komen, die in de 
machinerichtlijn zijn opgenomen (geharmoniseerd). Dat 
geldt bijv. voor EN ISO 13857 (Veiligheidsafstanden ter 
voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones), EN 
ISO 14119 (Blokkeerinrichtingen die niet kunnen worden 
gemanipuleerd) of EN ISO 13849 (functionele veiligheid / 
Performance Level, kwaliteit van de veiligheidsfunctie), 
die wiskundig moeten worden bewezen.

Stap voor stap naar de CE-markering
Naast de risicobeoordeling (en het veiligheidsconcept?) 
omvat het dienstenpakket ook de opstelling van 
verificatie- en valideringsdocumenten, inclusief 
de handleiding - met inbegrip van het bewijs dat 
voor alle veiligheidsfuncties de vereiste kwaliteit 
(Performance Level, PL) daadwerkelijk wordt bereikt. 
In dit proces worden de elektrische verbindingen 
tussen de veiligheidsfuncties (bijv. van een 
deurvergrendeling) aan de hand van het elektrische 
schema gecontroleerd, en wordt de geschiktheid van 
de gebruikte componenten met betrekking tot hun 

uitvalwaarschijnlijkheid gecontroleerd. 
Tot slot worden alle veiligheidstechnische maatregelen, 
zowel mechanisch als besturingstechnisch, in het 
kader van het valideringsproces op de voltooide 
installatie gecontroleerd en getest. De bijzondere 
uitdaging bij Waldorf Technik ligt regelmatig in het 
feit dat er extra machines van andere fabrikanten 
moeten worden opgenomen en hun interfaces 
moeten worden gecontroleerd. Wanneer de soms 
complexe installaties voor het eerst ter plaatse bij 
de klant worden geassembleerd en in bedrijf worden 
genomen, vinden daar ook de eindtests plaats. "Met 
Pilz hebben we in elk geval de garantie dat onze 
klanten veilige en comfortabel te bedienen installaties 
krijgen. Tegelijkertijd kunnen we erop vertrouwen dat 
we te allen tijde kunnen rekenen op gekwalificeerde 
adviseurs, die ons met succes door het project 
loodsen", zegt Simon Hall met overtuiging. Waldorf 
Technik heeft goede redenen om optimistisch naar de 
toekomst te kijken: zes andere projecten zijn reeds in 
de planningsfase, samen met Pilz.


