Arbocatalogus Funderingen

18 Koppensnellen (handmatig en machinaal)
Het handmatig of machinaal koppensnellen van palen brengt risico’s met zich mee. De
belangrijkste risico’s zijn: aanrijdgevaar (door aanwezigheid hydraulische machines),
struikelgevaar (door betonresten, slangen of stekeinden), geraakt worden door wegspringende deeltjes beton/vonken, beknelling, vallende paaldelen/voorwerpen (wegens
onzorgvuldig uitgraven van bouwput), geluidsbelasting, trillingen, stof en kantelende
machines. Hydraulisch koppensnellen dient altijd de voorkeur te hebben boven handmatig snellen. Handmatig snellen zoveel mogelijk beperken tot bijzondere en niet
seriematige situaties.
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gevaar/risico

wat kun je doen? / mogelijke maatregelen

meer info?*

Algemeen

- voer altijd een LMRA uit
- wees altijd op de hoogte van de lokale VGM-regels, terreinvoorschriften en bedrijfshulporganisatie (aanwezigheid EHBOkoffer, gekeurde brandblusser, mobiele telefoon, alarmkaart)
- maak duidelijke afspraken over taakverdeling en communicatie (wie en hoe)
- spreek elkaar aan op onveilige handelingen
- werk alleen met gekeurde en voor gebruik geschikte machines, middelen, gereedschappen en PBM

1.4
1.5/1.8

Onveiligheid

- palen met kopwapening dienen altijd ingezaagd te worden tot
aan de wapening
- zorg voor toepassing van palen die zonder meer hydraulisch
te snellen zijn
- zorg voor voldoende begaanbaarheid/bereikbaarheid voor de
in te zetten rupskraan (of eventueel telescoopkraan)

Gehoorbeschadiging

- gebruik het aanwezige geluiddempend materieel/materiaal
- cabine gesloten houden
- zo veel mogelijk uit buurt van geluidsbron blijven
- gebruik PBM: gehoorbescherming

Struikelen,
uitglijden, vallen

- zorg te allen tijde voor collectieve valbescherming zoals randbeveiliging en leuningen voor zover dit mogelijk is
- zorg voor orde en netheid, ook van kabels en leidingen. Ruim
puin tijdig op
- zorg voor een goede persoonsbegaanbaarheid, een goede
toegang tot de werkvloer en een vrije werkplek (bijvoorbeeld
middels een betonnen werkvloer). Wees bedacht op scherpe
randen, hoeken en stekeinden en scherm deze af
- gebruik PBM: veiligheidsschoeisel (voldoende profiel)
- pas de maatregelen in de NVAF-richtlijn Voorkomen van valgevaar toe

1.4/1.5
1.1
5.2/5.7

5.6.1
5.6.1
5.7.4
5.1
5.3
1.11/5.5.3

5.7.3
5.23

Fysieke (over)belasting

- gebruik de aanwezige (en gekeurde) hulpmiddelen. Laat zo5.5.1
veel mogelijk de rupskraan en de hydraulische kraker (eventueel in een telescoopkraan) het werk doen
- wissel de werkzaamheden af (met elkaar). Dit is vooral van
toepassing bij handmatig koppensnellen
- vermijd ongunstige werkhoudingen. Vermijd onnodig bukken
5.5.5
en knielen bij inzagen door toepassing van bijvoorbeeld een
“zaag op steel.” Til niet meer dan 25 kg
- gebruik PBM: werkkleding en werkhandschoenen. Gebruik
5.7.1/5.7.5
eventueel trillingsdempende handschoenen

Bekneld raken

- neem tijdig afstand, blijf uit de “line of fire”
- communiceer goed met elkaar
- houd zicht op elkaar
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gevaar/risico

wat kun je doen? / mogelijke maatregelen

meer info?*

Vallende voorwerpen, bezwijken,
breken, wegschieten beton

- wees deskundig in wat je doet
- controleer voor start werk op scheuren in bovenkant paal en
op aanwezigheid van resten grond/puin op bovenkant paal.
Steek eventueel palen schoon van grote grondresten
- snel bij voorkeur niet handmatig maar met een hydraulische
kraker. Met volle kraker of puinbak, die niet te vol mogen zitten, nooit naast/over mensen heen hijsen. Probeer nasnellen
zoveel mogelijk te voorkomen. Snel in plakken van 10 tot 25
cm
- beperk zoveel mogelijk het gewicht van de handhamer (niet
meer dan 15 kg.). De hamer zoveel mogelijk verticaal in plaats
van horizontaal gebruiken door beperken van onder andere de
snelhoogte. Knop niet vastzetten tijdens snellen. Wees op de
hoogte van hardheid beton en type wapening in verband met
in te schatten spatkracht. Bescherm slang(en pakket) tegen
insnijding en te veel doorbuigen. Ondersteun lange delen door
een kraan
- houd voldoende afstand zodat je niet geraakt kan worden door
betonresten of gereedschappen
- werk niet in het valbereik van bouwkraan/verreiker
- zorg voor goede communicatie en samenwerking
- gebruik PBM: veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoeisel, werkhandschoenen

5.11

Schadelijke (uitlaat) - zet indien mogelijk de motor uit en voorkom onnodig hoge
gassen, stoffen
toerentallen
- werk zoveel mogelijk met de wind in de rug en probeer de afstand tot de verbrandingsmotor zo groot mogelijk te houden
- plaats verbrandingsmotoren zoveel mogelijk buiten een (semi)
besloten werkomgeving/bouwput, voer uitlaatgassen hoog af
en/of ventileer voldoende
- probeer stofvorming te voorkomen door in te zagen met water
en bij hydraulisch snellen waterverneveling (met schoonwater)
toe te passen
- kijk voor meer maatregelen aangaande het verminderen van
blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de Arbocatalogus Funderingen
- zorg voor een werkende slangbreukbeveiliging
- controleer hydrauliekleidingen en -koppelingen op beschadigingen en vervang zo nodig
- gebruik PBM: eventueel adembescherming (FFP3) of adembescherming met onafhankelijke luchttoevoer

5.4.1

Hete (onder)delen/
vonken

5.24

1.6
5.7.2/5.7.6/
5.7.3/5.7.5

5.4.1
3.1

5.2.2
5.2.2
5.7.7

- wees beducht op hete (onder)delen zoals bij het inzagen/
slijpen van de betonpaal en het slijpen van stekeinden en laat
deze eerst afkoelen alvorens aan te pakken
- wees bedacht op wegschietende hete vonken bij het inzagen
en/of slijpen

Onveilige middelen/ - gebruik alleen goedgekeurde middelen/gereedschappen
5.2.2
gereedschappen/
- controleer voor gebruik alle middelen/gereedschappen op be- 5.2.2
onveilig gebruik
schadiging, missende onderdelen e.d.
- voorkom overbelasting van hijs- en hefmiddelen
5.21
- zorg voor een voldoende begaanbare ondergrond voor machines
* In het Vakboekje Veilig Funderen, 3de, geheel herziene druk, 2018, ISBN: 978-90-819180-1-5, is nog
meer informatie te vinden. Te bestellen via www.funderingsbedrijf.nl. Deze tabel is ontleend aan het
Vakboekje Veilig Funderen, hoofdstuk 2.18.
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