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SAUGI STATYBOJE NAUDOJAM Ų NEŠIOJAMŲJŲ 
ĮRANKIŲ TECHNINö PRIEŽIŪRA 

Apie technin ę prieži ūrą 
Techninę priežiūrą galima apibūdinti kaip pastangas užtikrinti objekto veikimą ir saugumą bei neleisti 
jam sugesti arba prarasti kokyb÷s. Tai gali būti darbo vieta, darbo įrenginiai arba transporto 
priemon÷s (pvz., laivas). 

 Prevencin÷ – arba veiklos – technin÷ priežiūra atliekama siekiant palaikyti objekto veikimą. 
Šios rūšies veikla paprastai planuojama, sudaromas jos tvarkaraštis. 

 Taisomoji – arba atsakomoji – technin÷ priežiūra yra objekto taisymas siekiant, kad jis v÷l 
veiktų. Tai nenumatytas, neplanuotas darbas, paprastai nesusijęs su didesniu pavojumi ar rizika. 

Technin÷ priežiūra n÷ra išskirtin÷ montuotojų ir mechanikų darbo sritis. Tai beveik visų kiekvieno 
sektoriaus darbuotojų pareiga, ir šis darbas atliekamas beveik kiekvienoje darbo aplinkoje. 
Pavojus darbuotojų sveikatai ir saugai gali kilti ne tik atliekant techninę priežiūrą, bet ir jos neatlikus 
arba ją atlikus netinkamai. Įrenginio ir darbo vietos suprojektavimas taip pat turi didelį poveikį 
techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų sveikatai bei saugai. 
 

Įvadas 
Šioje e. fakt ų suvestin ÷je nešiojamieji įrankiai apibūdinami kaip įrankiai, kuriuos galima laikyti 
rankose (nešti). Šiuos įrankius galima suskirstyti į mechaninius nešiojamuosius (rankinius) įrankius ir 
energija varomus nešiojamuosius įrankius. 
 
Mechaniniai nešiojamieji (rankiniai) įrankiai yra pjūklai, kūjai (plaktukai), atsuktuvai, repl÷s, kirviai 
ir veržliarakčiai. Didžiausią pavojų šie įrankiai kelia, kai yra neteisingai naudojami arba prižiūrimi. 
Pavyzdžiui, neaštrūs įrankiai gali apsunkinti darbą, d÷l to dažniau susižeidžiama. 
 
Energija varomi nešiojamieji įrankiai 
Pagal naudojamą energijos šaltinį energija varomi įrankiai yra kelių tipų: įrankiai, kurių veikimui 
naudojama elektros energija (pvz., diskiniai pjūklai, gręžimo mašinos), pneumatiniai įrankiai (pvz., 
kūjai, smulkintuvai, suspausto oro purkštuvai), naudojant skystąjį kurą (suskystintas dujas) veikiantys 
įrankiai (pvz., pjūklai), hidrauliniai įrankiai (k÷likai) ir parakiniai įrankiai (vinių pistoletai). 
Energija varomi nešiojamieji įrankiai naudojami beveik visose pramon÷s srityse. Jie naudojami 
darbams, kuriuos būtų labai sunku atlikti rankomis. Tačiau šie įprastiniai įrankiai gali sukelti traumų; 
netinkamai juos naudojant arba prižiūrint galima susižeisti pirštus, rankas ar akis. Sulūžę (turintys 
defektų) arba neprofesionaliai modifikuoti įrankiai gali būti pavojingi. Pavyzdžiui, naudojant 
sugedusius elektrinius įrankius galima nusideginti, patirti elektros smūgį ar netgi nuo jo mirti. 
Pneumatiniai įrankiai gali kelti didelį triukšmą, nuo kurio galima net apkursti. 
Nešiojamieji įrankiai dažnai naudojami statybviet÷se, taigi darbuotojams nuolat kyla su jų naudojimu 
susijęs pavojusi. 
Remiantis tyrimu, traumų, patirtų statyboje naudojant mechaninius rankinius įrankius, skaičius 
mažesnis tik už traumų žem÷s ūkyje skaičių. 
Traumų naudojant energija varomus įrankius tikimyb÷ eil÷s tvarka yra tokia: statyba, žem÷s ūkis, 
gamyba ir kasybaii. Maždaug pus÷ visų kasmet amputuojamų pirštų atvejų priežastis – nelaimingi 
atsitikimai naudojant elektrinius įrankius.iii 
Tarptautin÷s socialin÷s apsaugos asociacijos (angl. ISSA) duomenimis (2009 m.)iv, su nešiojamųjų 
elektros prietaisų naudojimu susiję nelaimingi atsitikimai sudaro maždaug penktadalį visų su elektros 
naudojimu susijusių nelaimingų atsitikimų, o Vulverhamptono universitetas (2006 m.)v praneš÷, kad 
beveik ketvirtadalį visų su elektros naudojimu susijusių nelaimingų atsitikimų, apie kuriuos pranešta, 
sudaro naudojant nešiojamąją įrangą įvykę nelaimingi atsitikimai. Tai sutampa su HSE išvadomis, 
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kad d÷l nešiojamųjų prietaisų naudojimo įvykę nelaimingi atsitikimai sudaro beveik ketvirtadalį visų su 
elektra susijusių nelaimingų atsitikimų, apie kuriuos praneštavi. 
Ypač daug d÷mesio turi būti skiriama nešiojamųjų įrankių techninei priežiūrai siekiant išvengti pavojų 
arba juos pašalinti. Problemų, susijusių su nešiojamųjų įrankių kontrole ir technine priežiūra 
statybviet÷se, kyla d÷l statybviečių pobūdžio ir d÷l to, kad nešiojamieji įrankiai, atsižvelgiant į jų 
pobūdį, lengvai transportuojami. 
Nelaimingų atsitikimų įvyksta ir taisant sugedusius energija varomus įrankius. 

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Pavojus ir rizika, susij ę su statybviet ÷se blogai priži ūrimais 
nešiojamaisiais įrankiais 
Blogai prižiūrint statyboje naudojamus nešiojamuosius įrankius (rankinius ar energija varomus) kyla 
rimtas pavojus darbuotojų, kurie juos naudoja, sveikatai ir darbo saugai. Ši rizika susijusi su technine 
įrankių būkle ir laikui b÷gant did÷ja. Kad darbas nenutrūktų, statybviet÷se dažnai atliekamas 
sugadintų įrankių ad hoc remontas. Dažnai šis remontas atliekamas paskubomis, atsainiai, neretai 
sprendimus priimant greitosiomis (pvz., saugiklis pakeičiamas vinimi, elektros laidas apvyniojamas 
lipniąja juosta). Neprofesionaliai pataisytas prietaisas gali būti pavojingas. 

Techniškai neprižiūrimi arba netinkamai prižiūrimi įrankiai kelia pavojų ir riziką: 

Rankiniai įrankiai: 

 Mechaninis gedimas arba valdymo gedimas / nebevaldymas, kai naudojamas įrankis turi 
sugedusių dalių. Nesaugūs gali būti plaktukai, kurių galvut÷s gerai nepritvirtintos arba 
pažeistos, veržliarakčiai, kurių rankenos sulūžusios arba kraštai atšipę, kaltai, kurių 
galvut÷s grybo formos, ir neaštrūs pjūklai. 

Energija varomi įrankiai: 

 Apsaugos įtaisų, pavyzdžiui, avarinio mygtuko (raudono mygtuko), apsauginių dangų, 
apsaugų ir kt., veikimo sutrikimai. Avarijų atvejais šie mechanizmai tinkamai neveiks arba 
tik iš dalies apsaugos darbuotojus, o tai kartais gali būti blogiau nei jokios apsaugos 
nebuvimas, nes bus suteiktas apgaulingas saugumo jausmas. 

 Mirtis nuo elektros smūgio ar nudegimų, kuriuos sukelia elektros gedimai, nutraukti laidai 
arba tinkamos izoliacijos ar įžeminimo nebuvimas. 

 Įskilę arba sulūžę šlifavimo diskai arba įskilę peiliai (geležt÷s) gali sužeisti. Pavyzdžiui, 
įskilę abrazyviniai diskai dirbant gali atsiskirti, d÷l to galima susižeisti arba žūti. 

 Cheminių medžiagų, pavyzdžiui, nuodingų dūmų ar dulkių, išsiskyrimas ir t. t. 

 D÷l beveik visų nešiojamųjų įrankių sukeliamo triukšmo ir vibracijos galima atitinkamai 
netekti klausos ir gali išsivystyti rankos bei plaštakos vibracijos sindromas. Vibracija gali 
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sukelti „negyvų pirštų“ ligą, kuri pasireiškia pažeidus kraujo tek÷jimą kontroliuojančius 
raumenis ir nervus. D÷l blogos įrankių priežiūros triukšmas ir vibracija gali padid÷ti (pvz., 
neaštrus pjovimo įrankis labiau vibruoja). Be to, vibracija gali labiau paveikti darbininką, 
jei pažeisti vibraciją mažinantys įtaisai. 

 

Pavojų, susijusi ų su rankini ų ir energija varom ų įranki ų naudojimu, 
prevencija taikant technin ę prieži ūrą 
Kad būtų galima saugiau naudotis nešiojamaisiais įrankiais statybviet÷se, svarbiausia jais nuolat 
rūpintis ir tinkamai juos prižiūr÷ti bei laikyti. Praktiškai tai reiškia kasdienę jų apžiūrą, siekiant 
nustatyti, ar n÷ra gedimų; pavyzdžiui, ar nenuteka tepalas arba aušinimo skystis, ar n÷ra 
konstrukcijos pažeidimų ir ar neatšipo pjovimo briaunos. Tai apima ir mechaninį įrenginio derinimą bei 
reguliavimą, nedidelių trūkumų aptikimą bei šalinimą, kol jie nesuk÷l÷ didesnių rūpesčių. Apie 
d÷mesio reikalaujančius dalykus reik÷tų pranešti. 

Toliau pateikiamos kelios pagrindin÷s taisykl÷s, kaip išvengti su rankinių ir energija varomų įrankių 
naudojimu susijusių pavojų: 

 Prieš naudodami kiekvieną įrankį patikrinkite, ar jis nesugadintas: 

 Patikrinkite, ar yra apsaugos ir ar jos saugios. 

 Patikrinkite, ar neįskilę diskai ir peiliai. 

 Patikrinkite elektros laidus, sujungimą, įžeminimą. Ypač svarbu, kad kompetentingas 
asmuo reguliariai tikrintų lanksčiojo kabelio įžeminimo laidą ir susijusias nešiojamųjų 
elektros prietaisų (elektrinių įrankių) įžeminimo jungtis, užtikrindamas įžeminimo 
nenutrūkstamumą ir patikimumą. 

 

Daugelis su elektros naudojimu susijusi ų nelaiming ų atsitikim ų įvyksta d ÷l lanks čiųjų kabeli ų, 
ilginimo laid ų, kištuk ų ir kištukini ų lizdų. Į ką tur÷tume atkreipti d ÷mes į tikrindami? 

 Ar nematyti neizoliuotų laidų? 

 Ar nepažeista kabelio danga, ar n÷ra joje įpjovimų ir nutrynimų? 

 Ar kištukas geros būkl÷s, pavyzdžiui, ar nepažeistas apvalkalas arba nesulenkti kištuko strypai? 

 Ar kabelis neapsuktas lipniąja juosta ir ar n÷ra kitų nestandartinių jungčių? 

 Ar nepažeistas išorinis įrankio gaubtas? 

 

 Visais pažeistais nešiojamaisiais įrankiais tur÷tų būti nebesinaudojama, juos reik÷tų 
paženklinti etikete su įrašu „Nenaudoti“. 

 Įrankius visada galąskite ir valykite. 

 Sudilusius, įskilusius arba apvalią formą praradusius diskus, taip pat nudilusius bei įskilusius 
peilius pakeiskite naujais. 

 Pakeiskite visus nudilusius ir (arba) pažeistus ilgintuvus, pažeistas jungtis. Nem÷ginkite 
apvynioti laidų lipniąja juosta. 

 Laikykit÷s naudotojo vadove pateiktų nurodymų d÷l tepimo ir dalių keitimo. 

 Techninę įrankių priežiūrą atlikite atsižvelgdami į gamintojo specifikacijas, kad 
nepadidintum÷te vibracijos: 

 Vibracinius įtaisus keiskite dar nevisiškai jiems susid÷v÷jus. 

 Tikrinkite slenkančiųjų dalių pusiausvyrą ir prireikus pakeiskite šias dalis. 

 Įrankius galąskite. 
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Įrankiai, kuriais d ÷l jų vibracijos galima susižeisti: 

 grandininiai pjūklai; 

 betono trupintuvai, pneumatiniai grąžtai; 

 smūginiai gręžtuvai; 

 rankiniai šlifuokliai; 

 elektriniai kūjai (plaktukai). 

 

 Kad hidraulin÷s sistemos išliktų saugios, jas reikia tinkamai prižiūr÷ti. Visos hidraulinių žarnų 
sąrankos turi būti periodiškai keičiamos. Sudarykite technin÷s priežiūros darbų tvarkaraštį ir 
nuosekliai jo laikykit÷s. 

 Prieš naudojimą patikrinkite visas hidraulines žarnas, ar jos neįpjautos, nenutrintos, 
neįtrūkusios ir ar n÷ra kitų pažeidimo požymių. 

 Dažniau tikrinkite ir (arba) keiskite pavojingas hidraulinių žarnų sąrankas. Pavojingos 
tos hidraulinių žarnų sąrankos, kurios yra netoli dirbančiojo su prietaisu arba d÷l kurių 
gedimo galima susižaloti. 

Įtaką įrenginių veikimo efektyvumui daro ne tik su nešiojamųjų įrankių naudojimu susijusių pavojų 
mažinimas, bet ir jų aptarnavimas bei technin÷ priežiūra; taigi aptarnavimą ir techninę priežiūrą 
reik÷tų laikyti ind÷liu į našumą. 

 

Kuo rizikuoja nešiojam ųjų įranki ų technin ę prieži ūrą atliekantys 
darbuotojai? 

Technin÷ priežiūra yra esmin÷ saugaus ir tinkamo įrenginių veikimo sąlyga, tod÷l darbuotojai tur÷tų 
būti tinkamai išmokyti. Tačiau pats technin÷s priežiūros procesas kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir 
saugai. Be visų šiuo metu statybviet÷se kylančių pavojų ir rizikos, pavyzdžiui, paslysti, suklupti, 
pargriūti, nukent÷ti nuo triukšmo ir judančių transporto priemonių, su nešiojamųjų įrankių technine 
priežiūra susijusi ir specifin÷ rizika, pavyzdžiui: 

 (Elektros) smūgių, nudegimų ir mirties nuo elektros smūgio pavojus, jei įrankiai prieš juos 
aptarnaujant neatjungiami arba jei technin÷s priežiūros darbuotojai nesinaudoja 
apsaugos priemon÷mis, pavyzdžiui, batais, pirštin÷mis ir tinkamais įrankiais, jei elektriniai 
įrankiai tinkamai neįžeminti arba jei kištukiniai lizdai neapsaugoti skirtumin÷s srov÷s 
apsaugos įtaisais (SPE-PRCD). 

 Pavojus susižeisti d÷l įrankio judamųjų dalių atliekant diagnostinį tikrinimą, techninę 
priežiūrą (jei įrankis nebuvo atjungtas ir buvo veikiantis) ir galiausiai pakartotinai 
paleidžiant. 

 Pavojus susižeisti d÷l įrankio judamųjų dalių atsitiktinai susidarius įrankio hidraulinei ir 
(arba) pneumatinei energijai. Prieš pradedant techninę priežiūrą sl÷gio sistemos ir 
sklend÷s turi būti uždarytos. 

 Pavojus susižeisti d÷l įrankio judamųjų dalių atsitiktinai susidarius remontuojamo įrankio 
mechaninei energijai (pvz., spyruokl÷s). 

 Pavojus susižeisti atliekant techninę priežiūrą, kai atsitiktinai nukrenta nesaugios įrankių 
dalys ar įrankiai. 

 Pavojus susižeisti d÷l hidraulinių įrankių aukšto sl÷gio skysčio. Įsid÷m÷kite, kad hidraulin÷ 
alyva yra aukšto sl÷gio. Tikrindami įrenginį niekada nelieskite rankomis (net ir su 
pirštin÷mis) aukšto sl÷gio hidraulinių žarnų. Aukšto sl÷gio skysčiai pavojingi – jie gali 
sužaloti ar tapti mirties priežastimi. 
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 Pavojus nusideginti karšta hidraulinių įrankių alyva. 

 Gaisro arba eksploatuojamoje įrangoje esančių degiųjų medžiagų sprogimo pavojus. 
Atliekant techninę priežiūrą gali užsidegti degiosios medžiagos (nuo karščio šaltinių, pvz., 
cigarečių, statin÷s elektros ir elektrostatinių krūvių, nešiojamųjų įrankių kuro ir t. t.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

NIEKADA rankomis nelieskite aukšto sl÷gio hidraulinių žarnų nor÷dami nustatyti nuot÷kį ir, vos įtarę, 
kad pažeistas įpurškimas, skub÷kite į avarinę patalpą! 

 

DSS valdymas ir technin ÷ prieži ūra 

Pagrindų direktyvoje darbdaviai įpareigojami imtis būtinų priemonių, kuriomis užtikrinama visų 
darbuotojų, įskaitant technin÷s priežiūros darbuotojus, sveikata, sauga ir gerov÷. Darbdaviai turi atlikti 
rizikos darbo vietoje vertinimą, kad nustatytų su nešiojamųjų įrankių naudojimu ir technine priežiūra 
susijusius pavojus ir imtųsi prevencinių priemonių rizikai pašalinti arba jai sumažinti. Technin÷s 
priežiūros darbų sutartis sudarančios įmon÷s turi įsitikinti, kad konkretus rangovas, laikydamasis 
teis÷s aktų reikalavimų, sprendžia darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus. 

Technin ÷s prieži ūros ir tikrinimo programos 

Saugios technin÷s priežiūros pagrindas – technin÷s priežiūros programa, apimanti technin÷s 
priežiūros saugos ir sveikatos aspektus ir tikrinimo, ataskaitų teikimo (pranešimo, informavimo) bei 
duomenų saugojimo (registravimo) procedūras. Turi būti saugomi įrašai, suteikiantys informaciją, 
reikalingą planuojant techninę priežiūrą ir keičiant įrankius ar jų detales, kad tai būtų atlikta laiku. Kad 
įrenginių technin÷ priežiūra būtų tinkamai valdoma, reikalingas išsamus visų svarbiausių klausimų 
sąrašas, įskaitant, be kita ko, informaciją apie gamintoją, modelį, metus ir numerį, ir įprastam 
aptarnavimui bei didesniam remontui reikalingų detalių sąrašai. 

 

Svarbi technin÷s priežiūros programos dalis yra tikrinimo programa, kurioje nustatytas oficialių 
patikrinimų, kuriuos turi atlikti kompetentingi ir išmokyti technin÷s priežiūros specialistai, dažnis. 

Nešiojamieji įrankiai turi būti patikrinti: 
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� prieš pirmąkart panaudojant įrankį; 
� po aptarnavimo ir pakeitus detales; 
� reguliariais intervalais, atsižvelgiant į kiekvieną įrankį. 

 

Intervalai tarp patikrinimų gali skirtis priklausomai nuo įrankio tipo, naudojimo ir aplinkos sąlygų. 
Vokietijoje nustatytos technin÷s taisykl÷s ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykl÷s, kuriose 
pateikiamos rekomendacijos, kaip nustatyti technin÷s priežiūros intervalus parakiniams 
nešiojamiesiems įrankiamsvii,viii. JK Sveikatos ir saugos tarnyba taip pat pateikia informaciją apie 
energija varomus nešiojamuosius įrenginius, apimančią ir tikrinimo intervalusix. 

 

Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant technin÷s priežiūros planą (parengta remiantis HSEx): 

� įrankio tipas ir energijos šaltinis; 

� gamintojo instrukcijos ir rekomendacijos; 

� įrankio naudojimo trukm÷; 
� naudojimo dažnis ir įrankio darbo ciklas; 

� darbo aplinka, kurioje įrankis naudojamas (pvz., dr÷gna arba dulk÷ta), arba mechaninio 
pažeidimo tikimyb÷; 

� numatomas netinkamas įrankio naudojimas; 

� įrankio modifikavimo arba taisymų poveikis; 

� ankstesnių įrašų apie techninę priežiūrą analiz÷. 

 

Technin ę prieži ūrą atlikite saugiai: 

 Visada prieš aptarnavimą, derinimą, tepimą, valymą, taisymą, galandimą ar dalių, pavyzdžiui, 
peilių, keitimą atjunkite energija varomus įrankius. 

 Laikykit÷s naudotojo vadove pateiktų gamintojo instrukcijų d÷l technin÷s priežiūros, aptarnavimo 
(pvz., tepimo, valymo) ir dalių bei priedų keitimo. 

 Atlikdami techninę priežiūrą naudokit÷s tinkamais įrankiais ir įrenginiais. 

 Nemodifikuokite ir nekeiskite įrankių. Niekada nenuimkite apsaugų. Taip pat netvirtinkite prieš tai 
nuimtų apsaugų ir nemodifikuokite jų. Nekeiskite jungikliuose įtaisytų apsaugų funkcijų. 

 

Asmens apsaugos priemon ÷s 

D÷l šiuo metu statybviet÷se kylančių pavojų ir rizikos, pavyzdžiui, paslysti, suklupti, pargriūti, 
nukent÷ti nuo triukšmo bei judančių transporto priemonių, ir specifin÷s rizikos, susijusios su 
nešiojamųjų įrankių technine priežiūra, neretai reikia naudotis asmens apsaugos priemon÷mis. 
Pavyzdžiui, ten, kur yra pavojus iš viršaus, tur÷tų būti d÷vimi šalmai. Rankų apsaugą ir pirštines 
privalu naudoti dirbant su aštriais įrankiais. Naudojant tepalus, hidraulinius skysčius ar valymo 
medžiagas (tirpiklius) gali būti pakenkta akims ar odai, tad reikalinga apsauga. Dirbant su 
triukšmingais mechanizmais ar įrenginiais arba netoli jų gali prireikti ausų apsaugos priemonių. 

Mokymas ir informavimas 

Technin÷s priežiūros darbuotojai turi būti išmokyti ir supažindinti su užduotimi, rizikos vertinimo 
rezultatais, saugiomis darbo sistemomis ir procedūromis, be to, jiems turi būti pranešta apie kylančias 
problemas. 

Energija varomų nešiojamųjų įrankių techninę priežiūrą laikydamiesi gamintojų instrukcijų ir 
rekomendacijų turi atlikti kompetentingi darbuotojai. Techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai privalo 
žinoti, kurie įrankiai naudojami ir kur jie laikomi; jie turi būti susipažinę su atsargumo priemon÷mis, 
kurių privalo laikytis. 
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Norint atlikti kai kuriuos darbus būtinas specialus mokymas, pavyzdžiui, hidraulikos srityje, kad būtų 
galima atlikti hidraulinių įrenginių techninę priežiūrą. Jei nesate kompetentingi, nesiimkite keisti, taisyti 
ar derinti hidraulikos sistemos. 

Baigiamasis patikrinimas  

Pasibaigus techninei priežiūrai darbuotojai turi patikrinti, ar po jos nešiojamieji įrankiai yra saugūs ir 
veikiaxi: 

� Patikrinkite įrankio funkcionalumą. 
� Pakeiskite visas apsaugas ir saugos įtaisus. 
� Užregistruokite atliktą patikrinimą ir veiksmus, pasirašykite ir perduokite įrankį darbuotojui arba 

saugiai jį laikykite. 

Kontroliniai s ąrašai 

Kontrolinis sąrašas gali pad÷ti jums nustatyti su nešiojamųjų įrankių technine priežiūra susijusius 
pavojus ir imtis būtinų prevencinių priemonių. Atsižvelgiant į energijos šaltinį, gali prireikti skirtingų 
kontrolinių sąrašų: 

Bendrieji klausimai  Taip  Ne 

Ar sudarytas technin÷s priežiūros planas?   

Ar nešiojamieji įrankiai reguliariai tikrinami ir ar ant jų nurodoma tikrinimo data?   

Ar yra instrukcijos ir naudotojo vadovai?   

Ar sugadinti įrankiai paženklinti etikete, kurioje nurodyta „Nenaudoti“?   

Ar yra visų aikštel÷je naudojamų įrankių technin÷s priežiūros įrašai?   

Ar visi darbo vietoje naudojami įrankiai yra geros būkl÷s ir švarūs?   

Ar visi įrankiai tinkamai sutepti?   

Ar įrankių peiliai, ašmenys ir kitos pjaunamosios dalys yra aštrios ir gerai pritvirtintos, 
nenudilusios, neįskilusios ir tvirtos?   

Ar įrankiai laikomi sausoje ir saugioje vietoje?   

Ar vežant ir laikant įrankius arba jų nenaudojant nuimami peiliai?   

Ar technin÷s priežiūros darbuotojai išmokyti laikytis saugaus darbo tvarkos?   

Elektriniai įrankiai  Taip  Ne 

Ar įrankiai neprijungti prie energijos šaltinio?   

Ar nepažeisti laidai arba kištukai?   

Ar elektriniai įrankiai nelaikomi netinkamomis sąlygomis (dr÷gni arba apdulk÷ję)?   

Ar saugūs lankstieji ilgintuvai?   

Ar n÷ra perkaitimo požymių?   

Ar visi įrankiai turi peilių, ašmenų, velen÷lių, grandinių, krumpliaračių ir kitų pavojingų 
judamųjų dalių apsaugą?   

Parakiniai įrankiai  Taip  Ne 

Ar atliekant įrankių techninę priežiūrą išimamas jų užtaisas?   

Ar neužsikimšę vamzdžiai?   

Ar užtaisyto arba neužtaisyto parakinio įrankio vamzdžiai visada nukreipti tinkama 
kryptimi – ne į darbininką ir jokiu būdu ne į kitą žmogų?   

Ar kasdien tikrinami ir išbandomi įrankiai?   

Ar įrankiai turi apsauginius skydus arba apsaugas?   
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Pneumatiniai įrankiai  Taip  Ne 

Ar sustabdytas oro padavimas?   

Ar žarnos geros būkl÷s ir ar tinka konkrečiam įrankiui?   

Ar įrankiai visada nukreipti saugia kryptimi – ne į darbininką ir jokiu būdu ne į kitą 
žmogų?   

Ar įrengti saugos gnybtai, kad priedai, pavyzdžiui, atsk÷limo plaktukų kirstukai, 
netyčia neiššoktų iš laikiklio?  

 

 

Hidrauliniai įrankiai Taip  Ne 

Ar n÷ra hidraulinių žarnų sąrankos išorinio pažeidimo požymių, pavyzdžiui, įpjovų, 
nudilimų, įtrūkimų ir kt.?   

Ar prieš paleidžiant sistemą pašalinamas sl÷gis?   

Įrenginio projektavimas 
Geras projektavimas palengvina nešiojamųjų įrankių techninę priežiūrą ir sumažina riziką, susijusią 
su sauga. 

Visos dalys ir sąsajos tur÷tų būti suprojektuotos ir išd÷stytos taip, kad atliekant techninę priežiūrą 
būtų tiesiogiai ir lengvai prieinamosxii. Tur÷tų būti suplanuoti tokie technin÷s priežiūros darbai, 
kuriems atlikti nereik÷tų arba reik÷tų kuo mažiau specialių įrankių. 

Gera konstrukcija gali pad÷ti išvengti žmogaus klaidos galimyb÷s atliekant techninę priežiūrą arba tą 
galimybę sumažinti. 

 

Teis÷s aktai 
Europos direktyvose nustatyti būtiniausi darbuotojų apsaugos standartai. 

Svarbiausia yra pagrindų direktyva – Tarybos direktyva  89/391/EEB d÷l priemonių darbuotojų 
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo, kurioje nustatyta rizikos vertinimo procedūra ir 
prevencinių priemonių eiliškumas, kurio turi laikytis darbdaviai. 

Pagrindų direktyva papildyta atskiromis direktyvomis, iš kurių statybviet÷ms skirta Direktyva 
92/57/EEB, kurioje nustatyti būtiniausi saugos ir sveikatos reikalavimai laikinosioms arba 
kilnojamosioms statybviet÷ms. Joje reikalaujama, kad įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius 
įrankius, būtų techniškai tvarkingi; pateikiamos nuostatos d÷l technin÷s priežiūros, patikrinimų prieš 
naudojimą ir reguliarios kontrol÷s, šalinant trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir 
sveikatai. 

Darbo įrenginių naudojimui taikoma Direktyva 2001/45/EB  d÷l būtiniausių darbo įrenginių naudojimui 
taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

Joje nustatyti būtiniausi reikalavimai kontrol÷s ir apsaugos priemon÷ms, darbo įrenginių technin÷s 
priežiūros nuostatos ir specialios nuostatos d÷l periodiškų patikrinimų. 

Direktyvoje 89/654/EEB  d÷l būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų 
nustatyta, kad darbo vietoje turi būti techniškai tikrinami joje naudojami įrenginiai ir įtaisai ir kuo 
greičiau taisomi nustatyti gedimai, galintys pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Direktyva 89/656/EEB  d÷l būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams 
darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones, reglamentuojami būtiniausi reikalavimai, 
susiję su darbuotojų darbo vietoje naudojamomis asmens apsaugos priemon÷mis. 

Daugeliui statybviet÷se naudojamų nešiojamųjų įrankių naudojama elektra. Direktyva 2006/95/EB  
(Žemos įtampos direktyva) apima visus pavojus sveikatai ir saugai, joje reikalaujama, kad elektros 
įrenginiai būtų saugiai naudojami atsižvelgiant į numatytą jų paskirtį. 
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Direktyva 2006/42/EB siekiama nustatyti esminius su projektavimu ir gamyba susijusius sveikatos ir 
saugos reikalavimus, siekiant pagerinti į rinką pateikiamų mašinų saugą. Šioje direktyvoje nustatyta, 
kad mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atliktų savo funkcijas ir nekeltų pavojaus 
jas valdantiems, derinantiems ir prižiūrintiems asmenims. 

Priimta nemažai atskirų direktyvų, kuriomis kontroliuojamas galimai žalingų fizinių veiksnių, 
pavyzdžiui, vibracijos ir triukšmo, poveikis darbuotojams darbo vietoje. Į šias direktyvas įtraukta 
nuostata, kuria siekiama išvengti šio poveikio arba jį sumažinti, be kita ko, taikant atitinkamas darbo 
įrangos technin÷s priežiūros programas. 

Daugiau informacijos apie teis÷s aktus ieškokite http://osha.europa.eu/en/legislation. 

Be to, gali būti taikoma nemažai saugios technin÷s nešiojamųjų įrankių priežiūros statybviet÷se 
standartų. Pavyzdžiui, standartas CEN/TC 255 Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Sauga. Taip 
pat standartas CEN/TC 213 Rankiniai montavimo pistoletai. Sauga. Arba ISO 2380-1 Rankinių ir 
mechaninių veržliarakčių antgaliai. 
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