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BEZPIECZNA KONSERWACJA PRZENO ŚNYCH NARZĘDZI 
W BUDOWNICTWIE 

O konserwacji 
Konserwacja moŜe być zdefiniowana jako praca nad czymś w celu utrzymania czegoś w stanie 
sprawności i bezpieczeństwa oraz chronienia go przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jego stanu. 
Tym „czymś” moŜe być miejsce pracy, narzędzia pracy lub środki transportu (np. statek).  

 Prewencyjna – lub proaktywna – konserwacja jest prowadzona w celu zachowania czegoś w 
sprawności. Ten typ działań jest zazwyczaj planowany i wyznaczony w czasie.  

 Korygująca – lub reaktywna – konserwacja jest naprawianiem czegoś tak, aby przywrócić to 
coś do stanu działania. Ten typ działań jest nieplanowany, niewyznaczony w czasie, 
zazwyczaj związany z większymi zagroŜeniami i większym poziomem ryzyka.  

Konserwacja nie jest wyłączną domeną monterów i mechaników. Jest ona odpowiedzialnością prawie 
wszystkich pracowników w kaŜdym sektorze i jest prowadzona w prawie kaŜdym środowisku pracy.  
Proces konserwacji moŜe wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, podobnie jak brak 
konserwacji lub niewłaściwa konserwacja. Projektowanie narzędzi pracy i miejsca pracy równieŜ ma 
istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników dokonujących konserwacji.  
 

Wprowadzenie 
Dla celów tego dokumentu narz ędzia przeno śne są definiowane jako narzędzia, które mogą 
zostać ręcznie przeniesione. Narzędzia te mogą być podzielone na niezasilane narzędzia przenośne 
(ręczne) i zasilane narzędzia przenośne. 
 
Niezasilane narz ędzia przeno śne (ręczne) obejmują piły, młoty, wkrętaki, szczypce, siekiery i 
klucze. Największe zagroŜenia związane z tymi narzędziami wynikają z ich nieprawidłowego uŜycia i 
nieprawidłowego utrzymania. Przykładowo tępe narzędzia mogą czynić pracę trudniejszą i 
powodować większą ilość zranień.  
 
Zasilane narz ędzia przeno śne  
Istnieje kilka typów elektronarzędzi, w zaleŜności od stosowanego źródła zasilania: narzędzia 
zasilane elektrycznie (np. piły łańcuchowe, maszyny wiercące), pneumatyczne elektronarzędzia (np. 
młoty, dłuta pneumatyczne, pistolety na spręŜone powietrze), narzędzia zasilane ciekłym paliwem 
(gazem) (np. piły), narzędzia zasilane hydraulicznie (podnośniki) oraz narzędzia zasilane prochem 
(np. pistolety do gwoździ).  
Zasilane narzędzia przenośne są obecne w prawie kaŜdej branŜy. Są pomocne przy wykonywaniu 
zadań, które bez nich wymagałyby wyczerpującej pracy rąk. Te przedmioty uŜytku codziennego 
mogą jednak być przyczyną powaŜnych urazów, takich jak urazy palców lub rąk, lub powaŜne urazy 
oczu, jeśli nie są właściwie stosowane lub konserwowane. Zepsute (wadliwe) narzędzia lub 
narzędzia, do których wprowadzono zmiany w sposób nieprofesjonalny, mogą być niebezpieczne. 
Dla przykładu wadliwe narzędzia zasilane elektrycznie mogą być przyczyną poparzeń i poraŜeń lub 
nawet śmierci poprzez śmiertelne poraŜenie. Narzędzia pneumatyczne mogą być bardzo hałaśliwe i 
prowadzić do utraty słuchu.  
Narzędzia przenośne są szeroko stosowane na budowie, przez co pracownicy są stale naraŜeni na 
zagroŜeniai związane z ich stosowaniem. 
Zgodnie z badaniem wskaźniki urazów spowodowanych niezasilanymi narzędziami ręcznymi były 
prawie najwyŜsze w budownictwie, ustępując jedynie rolnictwu.  
Jeśli chodzi o wskaźniki szkód wywołanych elektronarzędziami kolejność była następująca: 
budownictwo, rolnictwo, produkcja i górnictwoii. KaŜdego roku około połowy wszystkich amputacji 
palców to wynik wypadków z zasilanymi narzędziamiiii..  



Bezpieczna konserwacja przenośnych narzędzi w budownictwie 

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – http://osha.europa.eu 2 

Według ISSA (2009)iv stosunek wypadków z przenośnym sprzętem elektrycznym do wszystkich 
wypadków elektrycznych wynosi w przybliŜeniu 1:5, a Uniwersytet w Wolverhampton (2006)v 
zauwaŜa, Ŝe prawie jedna czwarta wszystkich zgłaszanych wypadków dotyczy przenośnego sprzętu. 
Jest to zgodne z wynikami HSE, zgodnie z którymi prawie jedna czwarta wszystkich zgłaszanych 
wypadków elektrycznych dotyczy przenośnego sprzętuvi. 
Ze szczególną uwagą naleŜy podejść do konserwacji przenośnych narzędzi, aby zapobiec 
zagroŜeniom lub je wyeliminować. Kontrola i konserwacja przenośnych narzędzi na budowie jest 
wyzwaniem ze względu na specyfikę budowy, a takŜe poniewaŜ przenośne narzędzia w swej naturze 
są łatwe do przeniesienia.  
Wypadki mogą równieŜ wydarzyć się w trakcie konserwacji wadliwych zasilanych narzędzi.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Zagro Ŝenia zwi ązane z nieodpowiednio konserwowanymi narz ędziami 
przeno śnymi na budowach 
Nieodpowiednio konserwowane przenośne narzędzia na budowach (zarówno narzędzia ręczne jak i 
narzędzia zasilane) stanowią istotne zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa korzystających z nich 
pracowników. ZagroŜenia te są proporcjonalne do stanu naprawy narzędzi i rosną w czasie. Naprawy 
bieŜące zniszczonego sprzętu są często wykonywane na budowach w celu umoŜliwienia 
kontynuowania pracy. Naprawy takie są często wykonywane w pośpiechu, na poczekaniu, 
niejednokrotnie przy wykorzystaniu improwizowanych rozwiązań (np. zastąpienie bezpiecznika 
gwoździem, oklejanie taśmą uszkodzonego kabla elektrycznego). Nieprofesjonalnie naprawiane 
wyposaŜenie moŜe być niebezpieczne.  

ZagroŜenia powodowane brakiem lub nieodpowiednią konserwacją obejmują: 

Narzędzia ręczne: 

 Mechaniczne uszkodzenie lub utrata kontroli w trakcie uŜywania narzędzia z wadliwymi 
częściami. Przykłady niebezpiecznych narzędzi to młotek z obluzowanym lub 
uszkodzonym obuchem, wkrętak z uszkodzoną rączką lub tępym zakończeniem, dłuto z 
obrośniętym trzpieniem i tępa piła.  

Elektronarzędzia: 

 Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń bezpieczeństwa, takich jak wyłącznik awaryjny 
(czerwony przycisk), pokryw ochronnych, osłon itp. W sytuacji awaryjnej te urządzenia 
nie zadziałają prawidłowo lub zapewnią niepełną ochronę pracownikowi, co w niektórych 
przypadkach moŜe być gorsze niŜ całkowity brak ochrony, poniewaŜ daje fałszywe 
poczucie bezpieczeństwa.  
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 Ryzyko śmiertelnego lub nieśmiertelnego poraŜenia prądem elektrycznym, poparzenia z 
powodu awarii elektrycznej, rozdzielonych kabli i braku właściwej izolacji lub właściwego 
uziemienia.  

 Popękane lub złamane tarcze szlifierskie lub popękane ostrza mogą być przyczyną 
urazów. Np. popękana tarcza ścierna mogłaby odlecieć w trakcie działania, co moŜe 
prowadzić do powaŜnego urazu lub śmierci. 

 Emisja substancji chemicznych, takich jak toksyczne opary lub pyły itp. 

 Hałas i wibracje emitowane przez większość wszystkich narzędzi przenośnych, które 
mogą prowadzić odpowiednio do utraty słuchu i zespołu wibracyjnego układu ręka-ramię. 
Drgania mogą powodować chorobę „białych palców”, która jest wynikiem uszkodzenia 
mięśni i nerwów zawiadujących przepływem krwi. Niedostatecznie często konserwowane 
narzędzia mogą prowadzić do znacznego wzrostu emisji hałasu i drgań (np. narzędzie 
tnące, które jest niezaostrzone, emituje drgania na wyŜszych poziomach). TakŜe 
uszkodzone antywibracyjne elementy montujące w narzędziu mogą zwiększać poziom 
przenoszenia drgań na pracownika.  

 

Zapobieganie zagro Ŝeniom zwi ązanym z u Ŝywaniem narz ędzi r ęcznych i 
elektronarz ędzi poprzez konserwacj ę 
Stałe dbanie o narzędzia oraz ich odpowiednia konserwacja i przechowywanie mają podstawowe 
znaczenie dla bezpiecznego stosowania narzędzi przenośnych na budowie. W praktyce wiąŜe się to 
z codzienną wzrokową kontrolą mającą na celu wykrycie oznak ewentualnej usterki, takiej jak wyciek 
oleju lub chłodziwa, strukturalne pęknięcia czy zuŜycie ostrza tnącego. Obejmuje to równieŜ 
mechaniczne nastawienie i wyregulowanie sprzętu oraz wykrycie i rozwiązanie niewielkich 
problemów, zanim staną się duŜe. Sprawy wymagające uwagi naleŜy zgłosić. 

Kilka podstawowych zasad zapobiegania zagroŜeniem związanym z uŜywaniem narzędzi ręcznych i 
elektronarzędzi: 

 Skontroluj kaŜde narzędzie pod kątem uszkodzenia, zanim go uŜyjesz 

 Sprawdź, czy osłony są nałoŜone i dobrze umocowane 

 Sprawdź tarcze i ostrza pod kątem pęknięć 

 Sprawdź przewody elektryczne, podłączenia, uziemienie. Bardzo waŜne jest, by 
przewód uziemiający giętkiego kabla i połączony uziom przenośnego 
elektronarzędzia były regularne sprawdzane przez właściwą osobę, aby zapewnić 
ciągłość i wytrzymałość uziemienia. 

 

Wiele wypadków elektrycznych wynika z wadliwych gi ętkich kabli, przedłu Ŝaczy, wtyczek lub 
gniazdek. Czego powiniene ś szuka ć w trakcie kontroli? 

 Czy widać jakieś odsłonięte przewody? 

 Czy pokrycie kabla jest nieuszkodzone, nie ma śladów nacięć i otarć? 

 Czy wtyczka jest w dobrym stanie, np. osłona nie jest popękana, a bolce nie są powyginane? 

 Czy na kablu są oklejone taśmą lub inne niestandardowe złącza? 

 Czy zewnętrzna obudowa narzędzia jest nieuszkodzona? 

 

 Wszystkie przenośne narzędzia, które są uszkodzone, powinno się wycofać z uŜytku i 
oznaczać informacją „Niesprawne!”.  

 Dbaj, by narzędzia były ostre i czyste  

 Wymieniaj nieprawidłowo wytarte, popękane lub zowalizowane tarcze, wytarte i popękane 
ostrza 
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 Wymieniaj przetarte lub uszkodzone przedłuŜacze, uszkodzone połączenia. Nie owijaj taśmą 
przewodów 

 Postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi w odniesieniu do środków nawilŜających i 
części wymiennych 

 Konserwuj narzędzia zgodnie ze specyfikacją producenta, by nie dopuścić do pogorszenia 
poziomu drgań: 

 Wymień wibrujące elementy montujące przed ich zuŜyciem 

 Sprawdź wywaŜenie obracających się części i w razie konieczności - wymień je 

 Dbaj o ostrość narzędzi. 

 

Przykłady narz ędzi, które mog ą być przyczyn ą urazów od drga ń: 

 Piła łańcuchowa 

 Kruszarki do betonu, wiertarki pneumatyczne 

 Wiertarki udarowe 

 Szlifierki ręczne 

 Młoty parowo-powietrzne 

 

 Systemy hydrauliczne muszą być właściwe konserwowane, aby pozostały bezpieczne. Wszystkie 
elementy przewodu hydraulicznego naleŜy okresowo wymieniać. Wprowadź harmonogram 
konserwacji i konsekwentnie go realizuj. 

 Sprawdź wszystkie przewody hydrauliczne pod kątem nacięć, otarć, pęknięć i innych oznak 
uszkodzenia, przed ich uŜyciem. 

 Sprawdzaj/wymieniaj częściej najwaŜniejsze elementy przewodu hydraulicznego. 
NajwaŜniejsze elementy przewodu to te elementy, które znajdują się blisko 
operatorów sprzętu lub których awaria mogłaby być przyczyną urazu 

Obok minimalizowania zagroŜeń związanych z uŜywaniem urządzeń przenośnych właściwa obsługa 
techniczna i konserwacja pozwalają na utrzymanie wydajnej pracy sprzętu; obsługę techniczną i 
konserwację powinno się więc postrzegać jako wkład w wydajność. 

 

Jakie s ą zagro Ŝenia dla pracowników konserwuj ących przeno śne 
narzędzia?  

Konserwacja to podstawowa procedura dla bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania sprzętu, 
dlatego pracownicy powinni przejść właściwe szkolenie. JednakŜe sam w sobie proces konserwacji 
jest wyzwaniem dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Obok wszystkich zagroŜeń juŜ obecnych na 
budowie, takich jak poślizgnięcia, potknięcia, upadki, hałas i przemieszczające się pojazdy, 
konserwacja przenośnych narzędzi niesie ze sobą specyficzne ryzyko, takie jak: 

 ryzyko poraŜenia, poparzenia lub śmiertelnego poraŜenia, jeśli narzędzia nie zostaną 
odłączone, zanim pracownicy odpowiedzialni za obsługę techniczną lub konserwację nie 
zastosują wyposaŜenia ochronnego, takiego jak buty, rękawiczki i właściwe narzędzia, 
jeśli narzędzia elektryczne nie są właściwe uziemione lub jeśli wtyczki nie są chronione 
systemem SPE-PRCD. 

 Ryzyko urazu za sprawą ruchomych części narzędzia, który moŜe wystąpić w trakcie 
kontroli diagnostycznej, w trakcie konserwacji (jeśli nie zdezaktywowano i nie odłączono 
całkowicie narzędzi), a w końcu – w trakcie ponownego uruchamiania.  
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 Ryzyko urazu za sprawą ruchomych części w wyniku przypadkowego uwolnienia energii 
hydraulicznej/pneumatycznej narzędzia. Systemy ciśnieniowe naleŜy zamknąć, a zawory 
zabezpieczyć przed rozpoczęciem konserwacji. 

 Ryzyko urazu za sprawą ruchomych części z powodu przypadkowego uwolnienia energii 
mechanicznej (np. resory) narzędzia będącego przedmiotem konserwacji. 

 Ryzyko urazu w wyniku przypadkowego upadnięcia niezabezpieczonych części lub 
narzędzi w trakcie konserwacji.  

 Ryzyko urazu za sprawą płynu pod wysokim ciśnieniem z narzędzi hydraulicznych. 
Pamiętaj, Ŝe olej hydrauliczny jest pod wysokim ciśnieniem. Uwolnij ciśnienie, zanim 
rozpoczniesz pracę nad systemem. Przy kontroli sprzętu nigdy nie dotykaj gołymi rękoma 
przewodów pod ciśnieniem, a nawet rękoma w rękawiczkach. Płyny pod wysokim 
ciśnieniem są niebezpieczne i mogą prowadzić do powaŜnych urazów czy śmierci. 

 Ryzyko poparzenia gorącym olejem w narzędziach hydraulicznych.  

 Ryzyko poŜaru lub wybuchu materiałów łatwopalnych w środowisku pracy. Prace 
konserwacyjne mogą doprowadzić do zapłonu materiałów łatwopalnych (ze źródeł ciepła, 
takich jak papierosy, wyładowanie elektrostatyczne lub elektryczne, paliwo w narzędziach 
elektrycznych itp.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

NIGDY nie dotykaj hydraulicznego przewodu pod ciśnieniem rękami, by zlokalizować wyciek i udaj 
się natychmiast do pomieszczenia pomocy doraźnej, jeśli podejrzewasz uraz w wyniku wytrysku 
płynu! 

 

Zarządzanie zdrowiem i bezpiecze ństwem w pracy a konserwacja 

Dyrektywa ramowa zobowiązuje pracodawcę do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia 
zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu wszystkich pracowników, w tym tych zaangaŜowanych w 
konserwację. Pracodawcy muszą przeprowadzić ocenę ryzyka w miejscu pracy w celu 
zidentyfikowania zagroŜeń związanych z uŜywaniem i konserwacją przenośnych narzędzi oraz 
podjąć środki zapobiegawcze w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania. Przedsiębiorstwa 
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zlecające prace konserwacyjne muszą upewnić się, Ŝe wykonawca zarządza zdrowiem i 
bezpieczeństwem w pracy zgodnie z wymogami prawnymi.  

Programy konserwacji i kontroli 

Klucz do bezpiecznej konserwacji to wdroŜenie programu konserwacji, łączącego aspekty 
bezpieczeństwa i zdrowia w konserwacji i obejmującego procedury kontroli, zgłaszania i rejestracji. 
Rejestr naleŜy prowadzić w celu zapewnienia informacji niezbędnych do zaplanowania działań 
konserwacyjnych i wymian, tak by miały miejsce we właściwym czasie. Właściwe zarządzanie 
konserwacją sprzętu wymaga szczegółowego wykazu wszystkich głównych kwestii, w tym informacji 
na temat producenta, modelu, roku i numeru oraz listy części niezbędnych odpowiednio do 
normalnego funkcjonowania i większych napraw.  

 

WaŜną częścią programu konserwacji jest program kontroli określający częstotliwość formalnych 
kontroli do przeprowadzenia przez właściwych i przeszkolonych techników odpowiedzialnych za 
konserwację.  

Przenośne narzędzia naleŜy poddać kontroli: 

� przed pierwszym oddaniem narzędzia do uŜytku 
� po serwisie i wymianie części 
� w regularnych odstępach odpowiednich dla kaŜdego narzędzia.  

 

Okres pomiędzy kontrolami moŜe być róŜny, w zaleŜności od rodzaju narzędzia, warunków 
uŜytkowania i środowiska. W Niemczech istnieją techniczne zasady i regulacje dotyczące 
zapobiegania wypadkom, które radzą, jak określić i wprowadzić okresy konserwacji dla przenośnych 
zasilanych narzędzivii, viii.HSE w Wielkiej Brytanii równieŜ zapewnia informacje dotyczące konserwacji 
przenośnych zasilanych narzędzi, w tym częstotliwość kontroliix. 

 

Czynniki do uwzględnienia przy sporządzaniu planu konserwacji (przyjęte od HSEx): 

� Rozdaj narzędzia i źródło zasilania 

� Instrukcje i zalecenia producenta 

� Wiek narzędzia 

� Częstotliwość uŜytkowania i cykl pracy narzędzia 

� Środowisko pracy, w którym wykorzystywane jest narzędzie (np. wilgoć lub pył) lub 
prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanicznego 

� Przewidywalne niewłaściwe uŜycie narzędzia 

� Skutki modyfikacji lub napraw narzędzia 

� Analiza poprzednich zapisów rejestru konserwacji. 

 

Konserwuj bezpiecznie 

 Zawsze odłączaj zasilane narzędzia przed serwisem, regulacją, naoliwieniem, czyszczeniem lub 
naprawą, ostrzeniem lub wymianą takich elementów jak ostrza.  

 Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obsługi dla konserwacji i obsługi 
technicznej (np. smarowanie, czyszczenie) oraz wymiany części i elementów. 

 Stosuj odpowiednie narzędzia i sprzęt przy konserwacji. 

 Nie modyfikuj ani nie przerabiaj narzędzi. Nigdy nie zdejmuj osłon. Nie podwiązuj ich ani nie 
zmieniaj. Nie zmieniaj elementów bezpieczeństwa wbudowanych w przełączniki. 
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Środki ochrony indywidualnej 

ZagroŜenia juŜ obecne na budowie, takie jak poślizgnięcia, potknięcia, upadki, hałas i 
przemieszczające się pojazdy oraz specyficzne ryzyko związane z konserwacją przenośnych 
narzędzi często wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej. Na przykład na terenie, na 
którym występują zagroŜenia znad głowy, naleŜy nosić kaski bezpieczeństwa. Środki ochronne na 
ręce i rękawiczki powinny być noszone, gdy pracownicy muszą pracować z ostrymi narzędziami. 
Stosowanie np. smarów, płynów hydraulicznych lub środków czyszczących (rozpuszczalników) moŜe 
wiązać się z obraŜeniami oczu lub skóry i wymagać ochrony. Ochrona uszu moŜe być konieczna przy 
pracy z hałaśliwymi maszynami lub sprzętem lub blisko takich maszyn lub sprzętu.  

Szkolenia i informacje 

Pracownicy zaangaŜowani w konserwację muszą zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie 
zadania, wyników oceny ryzyka, systemów bezpieczeństwa pracy i procedur, w tym zgłaszania 
problemów.  

Konserwację przenośnych zasilanych narzędzi muszą przeprowadzać właściwi pracownicy, zgodnie 
z instrukcjami i zaleceniami producenta. Pracownicy zaangaŜowani w konserwację muszą wiedzieć, 
które narzędzia są uŜywane i gdzie są przechowywane, muszą takŜe rozumieć i stosować środki 
ostroŜności. 

Niektóre zadania wymagają odrębnego szkolenia, takie jak szkolenie hydrauliczne w zakresie 
konserwacji narzędzi hydraulicznych. Nie zmieniaj, nie naprawiaj lub nie reguluj systemu 
hydraulicznego, jeśli nie jesteś kompetentny. 

Kontrola ko ńcowa  

Po zakończeniu konserwacji pracownicy muszą sprawdzić, czy konserwacja pozostawiła przenośne 
narzędzia w bezpiecznym i sprawnym stanie:xi 

� Sprawdź funkcjonalność narzędzia 
� Zastąp wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające 
� Zarejestruj swoją kontrolę i działania, podpisz się i przekaŜ narzędzie pracownikowi lub odłóŜ 

go w bezpieczne miejsce. 

Listy kontrolne 

Lista kontrola moŜe pomóc w zidentyfikowaniu zagroŜeń związanych z konserwacją przenośnych 
narzędzi i podjęciu niezbędnych środków zapobiegawczych. W zaleŜności od źródła zasilania mogą 
być potrzebne róŜne listy kontrolne: 

Pytania ogólne  Tak Nie  

Czy istnieje plan konserwacji?   

Czy przenośne narzędzia podlegają okresowej kontroli i są oznaczane datą kontroli?   

Czy są dostępne zasady i instrukcje obsługi?   

Czy uszkodzone narzędzia są oznaczane informacją „Niesprawne!”?   

Czy jest prowadzony rejestr konserwacji wszystkich narzędzi, które są uŜywane na 
budowie?   

Czy wszystkie narzędzia uŜywane w miejscu pracy są w dobry stanie i są czyste?   

Czy wszystkie narzędzia są właściwe nasmarowane?    

Czy ostrza, wiertła i inne tnące części są ostre i dobrze umocowane, a nie wytarte, 
popękane lub obluzowane?   

Czy narzędzia są przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu?   

Czy zdejmuje się ostrza, gdy narzędzia są przenoszone, przechowywane lub 
nieuŜywane?   
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Czy pracownicy odpowiedzialni za konserwację zostali przeszkoleni z procedur 
bezpiecznej pracy?   

Elektronarz ędzia  Tak Nie  

Czy narzędzia są odłączane od źródła zasilania?   

Czy kable lub wtyczki są uszkodzone?   

Czy elektronarzędzia znajdują się w nieodpowiednich warunkach (wilgoć lub pył)?   

Czy giętkie przedłuŜacze są w bezpiecznym stanie?   

Czy istnieją ślady przegrzania?   

Czy wszystkie narzędzia posiadają osłony na ostrzach, wiertłach, wałkach, 
łańcuchach, przekładniach, zębatkach i innych niebezpiecznych częściach 
ruchomych? 

  

Osadzaki prochowe  Tak Nie  

Czy narzędzia nie są naładowane w trakcie konserwacji?   

Czy lufy nie są zablokowane?   

Czy lufa załadowanego lub niezaładowanego osadzaka zawsze wskazuje w 
bezpiecznym kierunku, przeciwnym do ciała operatora, i nigdy nie jest skierowana w 
jakąkolwiek osobę? 

  

Czy narzędzia podlegają codziennej kontroli i weryfikacji?   

Czy narzędzia są wyposaŜone w tarcze ochronne lub osłony?   

Narzędzia pneumatyczne  Tak Nie  

Czy dostawa powietrza jest zablokowana?   

Czy przewody są w dobrym stanie i są odpowiednie do narzędzia?   

Czy narzędzi zawsze wskazuje w bezpiecznym kierunku, przeciwnym do ciała 
operatora, i nigdy nie jest skierowane w jakąkolwiek osobę?   

Czy zaciski bezpieczeństwa są zamocowane w celu zapobiegania niezamierzonemu 
wystrzeleniu z lufy końcówek, takich jak trzpienie na dłucie pneumatycznym?   

 

 

Narzędzia hydrauliczne Tak Nie  

Czy istnieją oznaki zewnętrznego uszkodzenia na częściach przewodu 
hydraulicznego, takie jak nacięcia, otarcia, pęknięcia i inne?    

Czy ciśnienie jest uwalnianie przed rozpoczęciem pracy nad systemem?   

Projektowanie narz ędzi  
Projektowanie z myślą o dobrej konserwacyjności ułatwia konserwację przenośnych narzędzi i 
zmniejsza zagroŜenia dla bezpieczeństwa.  

Wszystkie elementy i ich złącza powinno się zaprojektować i umiejscowić tak, by były bezpośrednio i 
łatwo dostępne do konserwacjixii. Zadania z zakresu konserwacji powinno się zaplanować, by 
wyeliminować lub zminimalizować potrzebę specjalnych narzędzi. 

Dobry projekt moŜe znacznie przyczynić się do wyeliminowania lub zredukowania moŜliwości 
popełnienia błędu przez człowieka w trakcie konserwacji. 

 

Prawodawstwo 
Dyrektywy europejskie wyznaczają minimalne standardy ochrony pracowników.  
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NajwaŜniejszą z nich jest dyrektywa Rady 89/391/EW , dyrektywa ramowa, w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, określająca proces 
oceny ryzyka oraz hierarchię środków zapobiegawczych, które wszyscy pracodawcy mają obowiązek 
zastosować.  

Dyrektywa ramowa została uzupełniona szczegółowymi dyrektywami, z których jedna poświęcona 
jest w szczególnym stopniu budowie – dyrektywa 92/57/EWG  – która określa minimalne wymagania 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach. Wymaga, by 
instalacje, maszyny i wyposaŜenie, w tym narzędzia ręczne, były utrzymywane w stanie 
zapewniającym sprawność i zawiera przepisy dotyczące utrzymania właściwego stanu technicznego, 
wstępnego komisyjnego sprawdzenia regularnych przeglądów instalacji i wyposaŜenia w celu 
uniknięcia nieprawidłowości, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
pracowników. 

UŜytkowanie sprzętu roboczego jest objęte dyrektyw ą 2001/45/WE dotyczącą minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny uŜytkowania sprzętu roboczego przez pracowników 
podczas pracy.  

Zawiera minimalne wymagania w zakresie urządzeń kontrolnych i ochronny oraz przepisy dotyczące 
konserwacji sprzętu roboczego oraz szczegółowe przepisy dotyczące okresowych kontroli. 

Dyrektywa 89/654/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w miejscu pracy stanowi, Ŝe techniczna obsługa musi być przeprowadzona w miejscu pracy i 
dotyczyć maszyn i urządzeń, a kaŜda zauwaŜona usterka mogąca zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu 
pracowników musi być usuwana w moŜliwie najszybszym terminie. 

Dyrektywa 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników korzystających z wyposaŜenia ochronnego reguluje minimalne wymagania 
wobec pracowników korzystających z wyposaŜenia ochronnego w pracy.  

Wiele przenośnych narzędzi na budowach jest zasilane elektrycznie. Dyrektywa 2006/95/WE 
(„dyrektywa o niskim napięciu”) obejmuje wszystkie zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
wymagając, by sprzęt elektryczny był bezpieczny w przypisanym mu uŜyciu.  

Dyrektywa Rady 2006/42/WE ma określać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do projektowania i produkcji w celu poprawy bezpieczeństwa maszyn 
wprowadzanych do obrotu. Dyrektywa stanowi, Ŝe maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w 
taki sposób, aby nadawała się do wykonywania swojej funkcji oraz mogła być obsługiwana, 
regulowana i konserwowana bez naraŜenia osób na ryzyko. 

Kilka szczegółowych dyrektyw reguluje kontrolę naraŜenia pracowników na potencjalnie szkodliwe 
czynniki fizyczne w miejscu pracy, takie jak drgania i hałas. Dyrektywy te obejmują przepis mający na 
celu unikanie lub obniŜenie naraŜenia między innymi poprzez odpowiednie programy kontroli sprzętu 
roboczego.  

Więcej informacji na temat prawodawstwa moŜna znaleźć pod adresem 
http://osha.europa.eu/pl/legislation 

Wiele norm moŜe równieŜ mieć zastosowanie do bezpiecznej konserwacji przenośnych narzędzi na 
budowie. Na przykład CEN/TC 255 dotycząca bezpieczeństwa ręcznych niezasilanych elektrycznie 
narzędzi i CEN/TC 213 dotycząca bezpieczeństwa ręcznych narzędzi na naboje lub teŜ ISO 2380-1 
zawierająca wytyczne dla wkrętaków ręcznych i zmechanizowanych. 

 

Przydatne linki 
ISSA, Guideline on Managing Safety in the Use of Portable Electrical Equipment in the Workplace 
(Wytyczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem przy stosowaniu przenośnych elektronarzędzi 
w miejscu pracy), Międzynarodowy Wydział ISSA ds. Elektryczności, Gazu i Wody, IVSS, 2009 
http://www.issa.int/ger/content/download/80356/1562921/file/2Guideline_portable_electrical_equipme
nt.pdf 

Uniwersytet w Wolverhampton, Guidance for the registration, inspection and testing of portable 
electrical equipment (Wytyczne dotyczące rejestracji, kontroli i badania przenośnych elektronarzędzi), 
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2006 http://www2.wlv.ac.uk/hs/guidance/RSH%20Guidance%20-
%20Portable%20Electrical%20Safety.pdf 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, D 10 - Handmaschinen, http://www.bgbau-
medien.de/site/asp/dms.asp?url=/bau/infom/d10.htm 

Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften, Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen, 
BGI 533, 2007, http://www.bgbau-medien.de/pdf2/zh_Z71.pdf 

Health and Safety Executive HSE, Maintaining portable and transportable electrical equipment 
(Konserwowanie przenośnych i transportowanych elektronarzędzi), HSE Books, drugie wydanie 
2004, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg107.pdf 
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iii Consultnet Limited, Safe use of powered tools, safety training, power point presentation, 

http://www.consultnet.ie/Safe%20Use%20of%20Power%20Tools%20Rev0.ppt#1106,8,Safe Use of Power Tool 
Tool Hazards. 

iv ISSA, Guideline on Managing Safety in the Use of Portable Electrical Equipment in the Workplace, 
International Section of the ISSA for Electricity, Gas and Water 1. IVSS, 2009 
http://www.issa.int/ger/content/download/80356/1562921/file/2Guideline_portable_electrical_equipment.pdf 

v University of Wolverhampton, Guidance for the registration, inspection and testing of portable electrical 
equipment, 2006 http://www2.wlv.ac.uk/hs/guidance/RSH%20Guidance%20-
%20Portable%20Electrical%20Safety.pdf 

vi HSE, Maintaining portable and transportable electrical equipment, HSE Books, drugie wydanie 2004, 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg107.pdf 

vii HVBG, Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, (BGV A3), Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit, 1979, poprawione 2005, 
http://www.arbeitssicherheit.de/arbeitssicherheit/html/modules/bgva/bgv_a/a3.pdf 

viii Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen 
Anlagen, Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201, poprawione 2009, 
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/669664/publicationFile/48631/TRBS-1201.pdf  

ix HSE, Maintaining portable and transportable electrical equipment, HSE Books, drugie wydanie 2004, 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg107.pdf 

x HSE, Maintaining portable and transportable electrical equipment, HSE Books, drugie wydanie 2004, 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg107.pdf 

xi Müller, J., Tregenza, T., The importance of maintenance work to occupational safety and health: a European 
campaign starting in 2010 casts its shadows, 2008 
https://wwwsapp1.suva.ch/sap/public/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/88154_d.pdf 

xii NIOSH Mining, Maintainability, NIOSH Mining Safety and Health Topic, 
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