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MENTENANłA Ț Ț ÎN CONDI II DE SIGURAN Ă A
ȚUNELTELOR PORTABILE FOLOSITE ÎN CONSTRUC II

Despre mentenan Ńă
MentenanŃa poate fi definită  ca o activitate efectuată  în scopul  păstrării  unui element în stare de
ț ș ț șfunc ionare i în condiŃii de siguran ă i pentru evitarea avarierii sau uzurii. „Elementul” ar putea fi un

loc de muncă, un echipament de lucru sau un mijloc de transport (de exemplu o navă maritimă).

• MentenanŃa ț preventivă – sau proactivă – se efectuează pentru a men ine un element în stare
ț șde func ionare. Acest tip de activitate este de regulă planificat i programat. 

• MentenanŃa corectivă – sau reactivă – înseamnă repararea unui element pentru a-l readuce
în stare de funcŃionare. Aceasta este o activitate neprogramată,  neplanificată,  asociată de

șobicei unor riscuri mai mari i unor niveluri de pericol mai ridicate.  

MentenanŃa ș nu  este  domeniul  exclusiv  al  asamblorilor  i  mecanicilor,  ci  este  responsabilitatea
ț șmajorită ii lucrătorilor din fiecare sector i se realizează în aproape fiecare mediu de lucru.
șSănătatea i securitatea lucrătorilor poate fi afectată în timpul șlucrărilor de mentenanŃă, dar i de lipsa

ș țmentenanŃei sau de mentenanŃă necorespunzătoare. Proiectarea echipamentelor i spa iul de lucru
ț ș țau, de asemenea, un impact semnificativ asupra sănătă ii  i  securită ii  lucrătorilor  care realizează

lucrările de mentenanŃă. 

Introducere
șÎn sensul prezentei fi e informative în format elect ronic, uneltele portabile sunt definite ca fiind

țuneltele care pot fi transportate manual. Aceste unelte pot fi împăr ite în unelte portabile fără motor
ș(manuale) i unelte portabile cu motor.

Uneltele portabile f ără motor (manuale)  ș ț ș șcuprind ferăstraie, ciocane, urubelni e, cle ti, topoare i
șchei.  Cele  mai  mari  pericole  pe  care  le  prezintă  aceste  unelte  rezultă  din  folosirea  incorectă  i

șmentenanŃa necorespunzătoare. Uneltele tocite, de exemplu, pot îngreuna munca i pot provoca mai
multe vătămări. 

Unelte portabile cu motor 
Există mai multe tipuri de unelte cu motor, în funcŃie de sursa de energie pe care o utilizează: unelte
ț ș țac ionate electric (de exemplu, ferăstraie circulare, ma ini de găurit), unelte ac ionate pneumatic (de

ț țexemplu, ciocane, dăl i, pistoale cu aer comprimat), uneltele care func ionează cu combustibil lichid
ț ș(gaz) (de exemplu, ferăstraie), unelte ac ionate hidraulic (cricuri) i unelte cu acŃionare pe bază de

pulbere (pistoale de împuşcare a cuielor). 
Uneltele  portabile  cu motor sunt  prezente în aproape toate sectoarele  industriale.  Ele  servesc la
executarea unor  operaŃiuni  care ar  necesita altfel  o activitate  manuală  extenuantă.  Aceste unelte
utilizate zilnic pot cauza însă vătămări grave, precum rănirea degetelor sau a mâinilor sau vătămări
grave  ale  ochilor,  atunci  când  nu  sunt  utilizate  corect  sau  când  nu  se  efectuează  lucrările  de
mentenanŃă adecvate. Uneltele nefuncŃionale (defecte) sau uneltele care au fost modificate în mod

ț șneprofesionist pot fi periculoase. De exemplu, uneltele ac ionate electric defecte pot cauza arsuri i
șocuri sau chiar decesul prin electrocutare. Uneltele pneumatice pot produce un zgomot foarte mare
și provoca pierderea auzului. 
Uneltele  p ș țortabile  sunt  utilizate  intens  pe  antierele  de  construc ii,  astfel  încât  lucrătorii  sunt  în

ț șpermanen ă expu i riscurilor asociate folosirii acestor unelte.
Potrivit unui  țstudiu, sectorul construc iilor se află pe locul doi la numărul de vătămări provocate de

șuneltele manuale fără motor, fiind depă it doar de sectorul agricol. 
șÎn ceea ce prive te  frecvenŃa vătămărilor provocate de unelte cu motor, ordinea a fost următoarea:

ț șconstruc iile, agricultura, industria prelucrătoare i minerituli. În fiecare an, aproximativ jumătate din
amputările de degete sunt cauzate de accidente care implică unelte cu motorii.. 
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Potrivit ț ț Asocia iei Interna ionale pentru Securitate Socială (ISSA) (2009)iii, raportul dintre accidentele
șcauzate  de  echipamente  electrice  portabile  i  numărul  total  al  accidentelor  electrice  este  de

aproximativ 1 la 5, iar Universitatea din Wolverhampton (2006)iv a constatat că aproape un sfert din
țaccidentele  electrice care îndeplinesc condi iile pentru a fi raportate implică echipamente portabile.

țAceastă propor ie ș țcorespunde constatărilor HSE (Biroul de Sănătate i Siguran ă din Regatul Unit),
potrivit căruia aproape un sfert din totalul accidentelor electrice care țîndeplinesc condi iile pentru a fi
declarate implică echipamente portabilev.
Trebuie să se acorde o ț aten ie specială mentenanŃei uneltelor portabile, pentru a preveni sau elimina

ș ș țriscurile. Controlul i mentenanŃa uneltelor portabile pe antierele de construc ii constituie o problemă
ș ș șdin cauza caracterului specific al antierelor i deoarece, prin însă i natura lor, uneltele portabile sunt

ș țtransportate cu u urin ă. 
Accidentele pot avea loc, de asemenea, în timpul efectuării lucrărilor de mentenanŃă a uneltelor cu
motor defecte. 

® Kadmy - Fotolia

șPericole i riscuri  asociate uneltelor portabile car e nu au fost
ș țsupuse mentenan Ńei adecvate pe antierele de construc ii

Uneltele ț portabile  folosite  în  construc ii  care  nu  sunt  supuse  mentenanŃei  adecvate  (fie  unelte
șmanuale, fie unelte cu motor) prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea i securitatea lucrătorilor

ț ț ț șcare le utilizează. Aceste riscuri sunt propor ionale cu situa ia repara iilor efectuate la aceste unelte i
cresc  odată  cu  trecerea  timpului.  Repararea ad hoc  a echipamentelor  deteriorate  se efectuează

ș ț ț ț țadesea pe antierele de construc ii pentru a le men ine în func iune. Aceste repara ii sunt de multe
țori efectuate în grabă,  fără pregătire, în general recurgându-se la solu ii improvizate (de exemplu,

țînlocuirea  unei  siguran e  cu  un  cui,  lipirea  cu  bandă  adezivă  a  cablurilor  electrice  deteriorate).
Echipamentele reparate în mod neprofesionist pot fi periculoase.

Riscuri șle i pericolele generate de lipsa mentenanŃei sau de mentenanŃa necorespunzătoare includ:

În cazul uneltelor manuale:

• Defectarea mecanică  sau pierderea controlului  atunci  când se utilizează  o  unealtă  cu
piese  defecte.  Exemple  de  unelte  nesigure  sunt  ciocane  cu  capete  nefixate

ș ț țcorespunzător sau deteriorate, urubelni e cu mânere rupte sau margini tocite, dăl i cu
ș țvârful tocit i ferăstraie neascu ite.   

În cazul uneltelor cu motor:

• ț țFunc ionarea  defectuoasă  a  dispozitivelor  de  siguran ă  precum  butonul  de  urgenŃă
ș ț ț ț(butonul ro u), capacele de protec ie, dispozitivele de protec ie etc. În caz de urgen ă,

ț țaceste dispozitive nu vor func iona corect sau vor asigura lucrătorului o protec ie limitată
țceea ce, uneori, poate fi mai rău decât lipsa totală de protec ie, deoarece dau o impresie

țgreşită de siguran ă.  

ț șAgen ia Europeană pentru Sănătate i Securitate în Muncă - http://osha.europa.eu 2



Securitatea țlucrărilor de mentenanŃă – Echipamente portabile folosite în sectorul construc iilor

• Pericolele de ș ț ș electrocutare, oc sau arsuri cauzate de defec iuni electrice, cabluri rupte i
țizola ie sau împământare necorespunzătoare. 

• Pietrele  de  polizor  fisurate  sau  sparte  sau  pânzele  de  ferăstrău  fisurate  pot  cauza
vătămări.  De exemplu,  pietrele  abrazive  crăpate  se pot  sparge şi  pot  fi  proiectate  în

țexterior în timpul opera iunilor, ceea ce ar putea cauza vătămări grave sau decesul.

• țEmisii de substan e chimice, precum fumurile toxice sau praful etc.

• șZgomotul  i ț vibra iile  produse  de  aproape  toate  uneltele  portabile,  care  pot  cauza
ș ț ț țpierderea  auzului  i,  respectiv,  sindromul  de  vibra ie  mână-bra .  Vibra iile  pot  cauza

ș șsindromul Raynaud, generat de vătămarea mu chilor i nervilor care controlează  fluxul
sanguin.  Uneltele  asupra  cărora  nu  se  efectuează  lucrări  de  mentenanŃă

ș ș țcorespunzătoare pot cauza o cre tere considerabilă a zgomotului i a vibra iilor emise (de
ț țexemplu, o unealtă de tăiat neascu ită emite vibra ii de nivel mai ridicat). De asemenea,

ț țpiesele pentru amortizarea vibra iei care sunt deteriorate pot spori transmiterea vibra iilor
de la unealtă la lucrător. 

Prevenirea  prin  mentenan Ńă  a  riscurilor  asociate  utiliz ării
șuneltelor manuale i a uneltelor cu motor 

Îngrijirea  permanent ș ș ță  i  mentenanŃa  i  depozitarea  în  condiŃii  adecvate  sunt  esen iale  pentru
ț ș țutilizarea în siguran ă a uneltelor portabile pe antierele de construc ii. În practică, acest lucru implică

ț ținspec ii vizuale zilnice cu scopul de a detecta semne de posibile defec iuni; de exemplu, scurgeri de
șulei sau de lichid de răcire, fisuri structurale sau uzura muchiilor a chietoare. țAceste inspec ii cuprind,

ș ț șde asemenea, reglajele mecanice i reglarea de performan ă a echipamentelor, precum i detectarea
ș ți corectarea problemelor minore înainte ca acestea să se agraveze. Aspectele care necesită aten ie
trebuie raportate.

Câteva reguli de bază pentru prevenirea riscurilor as șociate utilizării  uneltelor manuale i a celor cu
motor sunt:

• ExaminaŃi ț fiecare unealtă pentru a detecta defec iunile înainte de utilizare

• ț ț șVerifica i dacă dispozitivele de siguran ă sunt prezente i în condiŃii de siguranŃă

• țVerifica i pietrele șde polizor i lamele pentru a detecta eventualele fisuri

• țVerifica i  cablurile ț electrice,  conexiunile  şi  împământarea.  Este esen ial  ca miezul
cablului  flexibil  şi  legarea  la  pământ  a  uneltelor  electrice  portabile  să  fie  testate

ș țperiodic  de  o  persoană  calificată,  pentru  a  se  asigura  continuitatea  i  rezisten a
împământării.

Numeroase accidente electrice sunt cauzate de defec te ale cablurilor flexibile,
ș șprelungitoarelor, fi elor i prizelor. Ce anume trebu ie să se urm ărească în timpul unei

ținspec ii?

• Sunt vizibile cabluri neizolate?

• Este i ț șzola ia cablurilor nedeteriorată, fără tăieturi i abraziuni?

• Este ș ț ș țfi a în stare bună de func ionare, adică nu există fisuri ale carcasei i pini îndoi i?

• Există legături realizate cu bandă izolantă sau alte legături non-standard de-a lungul
cablului?

• Este carcasa exterioară a uneltei nedeteriorată?

• Toate uneltele ș portabile deteriorate trebuie scoase din uz i etichetate cu inscripŃia „A nu
se utiliza” 

• PăstraŃi ț ș uneltele bine ascu ite i curate 
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• țÎnlocui i  pietrele de polizor  foarte uzate,  șdeformate în urma fisurilor  şi  lamele uzate i
fisurate

• țÎnlocui i toate șprelungitoarele uzate i/sau deteriorate, precum şi conexiunile deteriorate.
țNu încerca i să realizaŃi racorduri utilizând bandă adezivă

• țRespecta i ț ș instruc iunile din manualul de utilizare referitoare la lubrifiere i schimbarea
accesoriilor

• țAsigura i  țmentenanŃa uneltelor în conformitate cu specifica iile producătorului, pentru a
ș țevita cre terea nivelului de vibra ii:

• țÎnlocui i piesele care produc ț vibra ii înainte de a fi complet uzate

• țVerifica i  piesele  rotative  ș țîn  ceea  ce  priveşte  echilibrul  i  înlocui i-le,  dacă  este
necesar

• ț țMen ine i uneltele bine as țcu ite.

țExemple de unelte care pot provoca v ătămări din cauza vibra iei:

• țFerăstraie cu lan

• Per șforatoare de beton, ma ini de găurit pneumatice

• Ciocane perforatoare

• Polizoare portabile

• Ciocane mecanice

• Pentru  a  ț țmen ine siguran a sistemelor  hidraulice,  acestea  trebuie  să  fie  supuse unor
lucrări de mentenanŃă corespunzătoare. Toate ansamblele de furtunuri hidraulice trebuie înlocuite

ț ș ț țperiodic. Stabili i un program i respecta i-l cu stricte e.

• țVerifica i toate furtunurile ș hidraulice pentru a detecta eventuale tăieturi, abraziuni, fisuri i alte
semne de deteriorare, înainte de utilizare.

• țVerifica i ț/înlocui i  mai des ansamblele  de furtunuri  hidraulice  critice.  Acestea  sunt
ansamblele  amplasate  aproape  de  locul  în  care  se  află  operatorii  echipamentelor  sau  a  căror
defectare poate provoca vătămări.

Pe  lângă  minimizarea  pericolelor  legate  de  utilizarea  uneltelor  portabile,  efectuarea  corectă  a
ș ț țlucrărilor  de  întreŃinere  i  mentenanŃă  men in  func ionarea  eficientă  a  echipamentelor ș;  a adar,

ș țlucrările de întreŃinere i mentenanŃă trebuie să fie privite ca o contribu ie la productivitate.

Care sunt pericolele pentru lucr ătorii care efectueaz ă lucr ări de
mentenan Ńă la uneltele portabile? 

MentenanŃa ț ț ț ș este o procedură esen ială pentru func ionarea în siguran ă i corectă a echipamentelor,
țprin urmare lucrătorii  trebuie să  fie instrui i  în mod corespunzător.  Cu toate acestea, procesul  de

ș țmentenanŃă în sine reprezintă o problemă pentru sănătatea i securitatea în muncă. În plus fa ă de
ș ș țtoate riscurile i pericolele deja existente pe antierele de construc ii, de exemplu alunecări, căderi,

ș șzgomot i vehicule în mi care, mentenanŃa uneltelor portabile prezintă riscuri specifice cum sunt:

• ș șRiscurile de oc, arsuri i electrocutare dacă uneltele nu sunt deconectate înainte de a fi
supuse lucrărilor de reparare sau dacă lucrătorii care efectuează mentenanŃa nu folosesc

ț ș șechipamente de protec ie, de exemplu bocanci i mănuşi i instrumente adecvate, dacă
șuneltele electrice nu sunt corect împământate sau dacă fi ele nu sunt protejate cu un

dispozitiv portabil de siguranŃă (SPE-PRCD).
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• Ris țcul de vătămare cauzată  de păr ile mobile ale uneltei,  care poate apărea în timpul
ținspec iei pentru diagnosticare, în timpul efectuării lucrărilor de mentenanŃă (dacă unealta

șnu  a  fost  scoasă  din  funcŃiune  şi  deconectată  integral),  precum  i  la  repunerea  în
țfunc iune. 

• țRiscurile de vătămare cauzată  de păr ile  mobile,  prin degajarea în mod accidental de
energie hidraulică/pneumatică din unelte. Înainte de începerea lucrărilor de mentenanŃă
sistemele sub presiune trebuie să fie oprite, iar supapele blocate .

• țRiscul  de  vătămare  cauzată  de  păr ile  mobile  prin  degajarea  în  mod  accidental  de
energie  mecanică  (de  exemplu  arcuri)  din  uneltele  la  care  se  intervine  pentru
mentenanŃă.

• țRiscurile  de  vătămare prin  căderea  accidentală  a  păr ilor  nefixate  sau a  uneltelor  în
țtimpul opera iunilor de mentenanŃă. 

• ț țRiscul de vătămare cauzată de fluidul sub presiune de la uneltele hidraulice. Re ine i că
uleiul hidraulic este sub presiune înaltă. DiminuaŃi presiunea înainte de a interveni asupra

țsistemului.  Când  efectua i  i ț țnspec ia  echipamentului,  nu  atinge i  niciodată  cu  mâna
ț ș țfurtunurile  sub presiune,  chiar dacă purta i  mănu i de protec ie. Fluidele sub presiune

șînaltă sunt periculoase i pot cauza vătămări grave sau decesul.

• Riscul de arsuri cauzate de uleiul fierbinte provenit de la uneltele hidraulice. 

• Riscul de incendiu sau de explozie a materialelor inflamabile ale echipamentelor de lucru.
OperaŃiunea de mentenanŃă poate cauza aprinderea materialelor inflamabile (de la surse

ț șde  căldură  precum  igări,  descărcări  de  electricitate  statică  i  descărcări  electrice,
combustibil de la uneltele portabile etc.).

® Sima - Fotolia

N ț șU atinge i niciodată cu mâna un furtun sub presiune pentru a localiza o scurgere i deplasaŃi-vă
țimediat la o unitate de urgenŃă dacă suspecta i că s-a produs o vătămare prin injectare!

Gestionare șa SSM i mentenan Ńa
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Directiva-cadru ș obligă angajatorii să ia măsurile necesare pentru a asigura sănătatea, securitatea i
țbunăstarea tuturor lucrătorilor lor, inclusiv a celor implica i în activitatea de mentenanŃă. Angajatorii

trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor la locul de muncă pentru a determina riscurile legate de
ș șutilizarea  i  mentenanŃa  uneltelor  portabile  i  să  ia  măsuri  de  prevenire  pentru  eliminarea  sau

minimizarea pericolelor. Întreprinderile care contractează lucrări de mentenanŃă trebuie să se asigure
ș țcă respectivul contractant gestionează sănătatea i securitatea în muncă în conformitate cu cerin ele

legii. 

Programe de ș țmentenan Ńă i inspec ie

Pentru o ț țmentenanŃă în siguran ă,  este esen ial să se instituie un program de mentenanŃă care să
ș ș țintegreze aspectele de securitate i sănătate ale mentenanŃei i să cuprindă proceduri de inspec ie,

ș ț ț ț țraportare  i  eviden ă.  Eviden a  trebuie  inută  pentru  a  furniza  informa ii  în  vederea  planificării
ț șactivită ilor de mentenanŃă i de înlocuire, astfel încât acestea să fie executate la momentul potrivit.

țGestionarea corectă a activită ii  de mentenanŃă a echipamentelor impune efectuarea unui inventar
ț țamănun it  al  tuturor  problemelor  majore,  incluzând,  printre  altele,  informa ii  despre  producător,

ț ș ș ț șmodel, anul de fabrica ie i seria, precum i o listă a pieselor necesare pentru opera iunile obi nuite
ș țde întreŃinere i, respectiv, pentru repara iile capitale. 

O parte im țportantă a programului de mentenanŃă este reprezentată de programul de inspec ie, care
ș ț ț ț ș țstabile te frecven a inspec iilor oficiale care trebuie efectuate de tehnicieni competen i i califica i în

domeniul mentenanŃei.  

Uneltele portabile trebuie verificate:

� înainte ca unealta să fie folosită pentru prima dată
� d șupă efectuarea lucrărilor de întreŃinere i înlocuirea pieselor
� la intervale regulate, adecvate pentru fiecare unealtă. 

Intervalul de timp ț ț ț ș dintre două inspec ii poate varia în func ie de tipul uneltei, condi iile de utilizare i
șmediu. În Germania există norme tehnice i regulamente privind prevenirea accidentelor, care oferă

șrecomandări referitoare la modul de identificare i de stabilire a intervalelor la care trebuie efectuată
mentenanŃa  uneltelor  portabile  cu  motorvi,vii ș ț.  De  asemenea,  Biroul  de  Sănătate  i  Siguran ă  din

țRegatul Unit furnizează informa ii cu privire la mentenanŃa echipamentelor portabile cu motor, inclusiv
țreferitoare la intervalele de inspec ieviii.

Factor ți  de care trebuie să se ină  seama la întocmirea unui  plan de mentenanŃă (adaptare după
HSEix):

� t șipul uneltei i sursa de energie

� i ț șnstruc iunile i recomandările producătorului

� vechimea uneltei

� f ț șrecven a utilizării uneltei i ciclul de lucru al acesteia

� m șediul de lucru în care se folose te unealta (de exemplu, mediu cu umiditate sau praf) sau
țprobabilitatea de apari ie a defectelor mecanice

� utilizarea incorectă previzibilă a uneltei

� e țfectele oricăror modificări sau repara ii efectuate la unealtă

� analiza evidenŃelor lucrărilor de mentenanŃă efectuate anterior

țEfectua i țlucr ările de mentenan Ńă în siguran ă:

• D țeconecta i întotdeauna uneltele cu motor înainte de a efectua operaŃiunile de
ț țîntreŃinere, reglare, lubrifiere, cură are sau reparare, ascu irea sau schimbarea accesoriilor, de

exemplu a lamelor. 
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• ț țRespecta i instruc iunile producătorului din manualul de utilizare, referitoare la lucrările
ș ț ș șde mentenanŃă i întreŃinere (de exemplu, lubrifiere, cură are) i la schimbarea pieselor i

accesoriilor.

• U ț ș țtiliza i instrumente i echipamente adecvate atunci când efectua i lucrările de
mentenanŃă.

• Nu ț ț ț ț modifica i sau transforma i uneltele. Nu înlătura i niciodată dispozitivele de protec ie.
țNu legaŃi niciodată la loc şi nu modificaŃi aceste dispozitive de protecŃie. Nu modifica i

caracteristicile de securitate încorporate în comutatoare.

țEchipamentul individual de protec ie

P ș ț șericolele  şi  riscurile  deja  existente  pe  antierele  de  construc ii,  precum alunecări,  împiedicări  i
ș ș țcăderi,  zgomot,  vehicule  în  mi care  i  riscurile  specifice  legate  de  activită ile  de  mentenanŃă  a

țuneltelor  portabile  impun  frecvent  folosirea  echipamentelor  individuale  de  protec ie.  De exemplu,
ș țcă tile  de protec ie  trebuie  purtate  în zonele  cu riscuri  de  cădere  a unor  obiecte  de la  înălŃime.
ț ș ș țProtec iile pentru mâini i mănu ile trebuie purtate când se lucrează cu unelte ascu ite. Utilizarea, de

ț ț țexemplu,  a  lubrifian ilor,  fluidelor  hidraulice  sau a  produselor  de  cură are  (solven i)  poate  cauza
ș ț țvătămări ale ochilor sau pielii i necesită protec ie. Protec iile pentru urechi pot fi necesare când se

șlucrează cu ma ini sau echipamente care produc zgomot. 

șFormarea profesional ă i informarea

Lucrătorii din domeniul ț ș țmentenanŃei trebuie să fie instrui i i informa i cu privire la sarcini, rezultatele
șevaluării riscurilor, sistemele de securitate a muncii i proceduri, inclusiv raportarea problemelor. 

Lucrările de mentenanŃă a uneltelor portabile cu motor trebuie să fie efectuate de personal calificat, în
ț șconformitate cu instruc iunile  i  recomandările  producătorului.  Lucrătorii  din domeniul  mentenanŃei

ș ș ș ț ștrebuie să tie ce unelte se folosesc i unde sunt depozitate i să în eleagă i să respecte măsurile de
țsiguran ă.

Unele sarcini necesită o formare specifică, de exemplu în domeniul hidraulic, pentru a putea efectua
țlucrări de mentenanŃă la uneltele hidraulice. Nu efectua i ț modificări, repara ii sau adaptări la niciun

sistem hidraulic dacă nu aveŃi calificarea necesară.

țInspec ie final ă 

La  finalizarea  țlucrărilor  de  mentenanŃă,  lucrătorii  trebuie  să  verifice  dacă  în  urma  interven iei
ț țrespective uneltele portabile sunt în stare bună de func ionare în siguran ăx:

� ț țTesta i modul de func ionare a uneltei
� ț ț ș țÎnlocui i toate dispozitivele de protec ie i de siguran ă
� țÎnregistra i ț ș ț ț ș ț inspec ia  i  ac iunile  executate,  semna i  i  preda i  unealta  lucrătorului  sau

ț ț țdepozita i-o în condi ii de siguran ă.

Liste de verificare

O listă de verificare vă poate ajuta să ț ș identifica i riscurile legate de mentenanŃa uneltelor portabile i
ț ț țsă lua i măsurile de preven ie necesare. În func ie de sursa de energie, pot fi necesare mai multe

liste de control:

Întreb ări generale Da Nu

Există un plan de mentenanŃă?

Sunt u șneltele portabile testate periodic i etichetate cu data testării?

Sunt disponibile ț ș instruc iuni i manuale de utilizare?

Sunt uneltele defecte etichetate cu inscripŃia „A nu se folosi”?

ț țSe ine eviden a șmentenanŃei pentru toate uneltele utilizate pe antier?

Sunt  toate  u șneltele  utilizate  la  locul  de  muncă  în  stare  bună  de  funcŃionare  i
curăŃenie?
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Sunt toate uneltele lubrifiate corespunzător? 

Sunt l ț ș ț ș șamele, din ii i alte piese tăioase ascu ite i bine fixate i nu uzate, fisurate sau
slăbite?

Sunt u ș ț țneltele depozitate într-un loc uscat i în condi ii de siguran ă?

Sunt  lamele  demontate  atunci  când uneltele  sunt  transportate,  depozitate  sau nu
sunt folosite?

Sunt l ț șucrătorii din domeniul mentenanŃei instrui i în ceea ce prive te procedurile de
ț țlucru în condi ii de siguran ă?

țUnelte ac ionate electric Da Nu

Sunt uneltele deconectate de la sursa de energie?

Sunt c șablurile sau fi ele deteriorate?

Au  fost  u țneltele  electrice  expuse  unor  condi ii  necorespunzătoare  (umiditate  sau
praf)?

Sunt prelungitoarele flexibile în stare de siguranŃă?

Există semne de supraîncălzire?

țAu toate uneltele dispozitive de protec ie ț ț țprevăzute pe lame, din i, role, lan uri, ro i
ț ș țdin ate, pinioane i alte păr i mobile periculoase?

țUnelte ac ionate pe baz ă de pulbere Da Nu

Sunt uneltele descărcate atunci când sunt supuse lucrărilor de mentenanŃă?

Sunt Ńevile lipsite țde obstruc ii?

Sunt  Ńevile  țunei  unelte  încărcate  sau  descărcate  ac ionate  pe  bază  de  pulbere
ț ț șîntotdeauna pozi ionate într-o direc ie sigură, opusă corpului operatorului i în niciun

moment îndreptate spre persoane?

Sunt u șneltele inspectate i testate zilnic?

Sunt u țneltele prevăzute cu dispozitive sau mecanisme de protec ie?

țUnelte ac ionate pneumatic Da Nu

Este sursa de aer întreruptă?

Sunt f șurtunurile în stare bună i adecvată pentru unealta respectivă?

Sunt  u ț țneltele  întotdeauna  pozi ionate  într-o  direc ie  sigură,  opusă  corpului
șoperatorului i în niciun moment îndreptate spre persoane?

Sunt  instalate cleme de siguranŃă  pentru a împiedica piesele ataşate, de exemplu
țcu itele de pe un ciocan-daltă, să fie proiectate accidental de pe cilindru?

țUnelte ac ionate hidraulic Da Nu

Există  semne de  deteriorare  exterioară  a  ansamblelor  de  furtunuri  hidraulice,  de
exemplu tăieturi, abraziuni, fisuri sau altele? 

Este p țresiunea eliberată înainte de efectuarea unei interven ii asupra sistemului?

Proiectarea uneltelor 
Proiectarea  uneltelor  în  sensul  efectuării  cu  uşurinŃă  a  lucrărilor  de  mentenanŃă  contribuie  la

șfacilitarea mentenanŃei uneltelor portabile i reduce riscurile. 

Toate ș ț ș ț ș ș componentele i  interfe ele trebuie proiectate i pozi ionate astfel încât să fie u or  i  direct
accesibile pentru a permite executarea lucrărilor de mentenanŃăxi. Sarcinile de mentenanŃă trebuie să
fie proiectate în sensul eliminării sau minimizării nevoii de instrumente speciale.
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O bună proiectare ț ț poate contribui semnificativ la eliminarea sau reducerea posibilită ii de apari ie a
erorilor umane în timpul efectuării lucrărilor de mentenanŃă.

țLegisla ie
Directivele europene stabilesc standardele țminime de protec ie a lucrătorilor. 

Cea mai importantă  este Directiva 89/391/CEE a Consiliului,  directiva-cadru,  privind punerea în
ț ț ș țaplicare  de  măsuri  pentru  promovarea  îmbunătă irii  securită ii  i  sănătă ii  lucrătorilor  la  locul  de

muncă ș ș, care stabile te procesul de evaluare a riscurilor i o ierarhie a măsurilor de prevenire pe care
ț țto i angajatorii sunt obliga i să le respecte. 

Directiva-cadru este completată de directive individuale, dintre care  Directiva 92/57/CEE  este cea
ș ț ț șcare vizează, în special, antierele de construc ie, stabilind cerin ele minime de securitate i sănătate

ș țpentru antierele de construc ii temporare sau mobile ț ș ș. Potrivit acestei directive, instala iile, ma inile i
ț țechipamentele, inclusiv uneltele portabile, trebuie men inute în stare bună de func ionare. Directiva

ț ț școn ine  prevederi  referitoare  la  mentenanŃa  tehnică,  verificările  prealabile  punerii  în  func iune  i
ț ș țverificările periodice ale instala iilor i echipamentelor, în vederea corectării oricăror defec iuni care ar

șputea afecta securitatea i sănătatea lucrătorilor.

Utilizarea echipamentelor de lucru este vizată de Directiva 2001/45/CE țprivind cerin ele minime de
șsecuritate i sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă. 

ț țDirectiva con ine cerin ele minime privind dispozitivele de școntrol i ț șprotec ie i dispoziŃii referitoare la
mentenanŃa echipamentului de lucru ș ț ț, precum i dispozi ii specifice privind inspec iile periodice.

Directiva 89/654/CEE  ț șprivind cerin ele minime de securitate i sănătate la locul de muncă stipulează
ș șcă mentenanŃa tehnică trebuie să fie executată la locul de muncă i la echipamentele i dispozitivele

ș ț șfolosite acolo i că orice defec iuni constatate care ar putea afecta securitatea i sănătatea lucrătorilor
trebuie rectificate cât mai repede.

Directiva 89/656/CEE  ț șprivind cerin ele minime de securitate i sănătate pentru utilizarea de către
țlucrători a echipamentelor individuale de protec ie la locul de muncă ț reglementează cerin ele minime

țprivind echipamentul individual de protec ie folosit de către lucrători în timpul lucrului. 

Numeroase  unelte ș ț ț portabile  de  pe  antierele  de  construc ii  sunt  ac ionate  electric.  Directiva
2006/95/CE ș („Directiva privind joasa tensiune”) acoperă toate riscurile pentru sănătate i securitate,

ț ț țimpunând cerin a ca orice echipament electric să fie sigur în condi iile utilizării sale inten ionate.

Obiectivul Directivei 2006/42/CE ț ț șeste de a stabili cerin ele esen iale de sănătate i securitate legate
ș ț ț țde proiectare i construc ie, în scopul îmbunătă irii  siguran ei echipamentelor  tehnice introduse pe

ț șpia ă. Directiva stipulează că echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate i construite astfel încât
ț ș ș țsă  fie  adaptate  func iei  lor  i  să  poată  fi  acŃionate,  ajustate  i  între inute  fără  a  pune  în pericol

persoane.

Au fost adoptate mai multe directive individuale care controlează nivelul de expunere a lucrătorilor la
ț ț ț șagen i fizici poten ial dăunători de la locul de muncă, de exemplu vibra ii i zgomot. Aceste directive

includ o dispoziŃie care vizează  evitarea sau reducerea  expunerii, între altele, prin intermediul unor
programe adecvate de mentenanŃă a echipamentelor de lucru. 

Pentru mai multe ț ț informa ii privind legisla ia, a se consulta http://osha.europa.eu/en/legislation

De asemenea, numeroase ț ț ș standarde se pot aplica mentenanŃei în condi ii de siguran ă a uneltelor i
ș ț țutilajelor  portabile  de  pe  antierele  de  construc ii,  de  exemplu:  CEN/TC  255  pentru  siguran a

ț țuneltelor portabile, a utilajelor ac ionate neelectric, CEN/TC 213 pentru siguran a utilajelor portabile
ț ș ț ș ț șcare func ionează  cu cartu  sau ISO 2380-1 care oferă  indica ii  privind  urubelni ele  manuale  i

mecanice.

Link-uri utile
ISSA, Guideline on Managing Safety in the Use of Portable Electrical Equipment in the Workplace,
țSec ia ț ș ț țInterna ională pentru Electricitate, Gaze i Apă a Asocia iei Interna ionale pentru Securitate

Socială (ISSA), IVSS, 2009
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http://www.issa.int/ger/content/download/80356/1562921/file/2Guideline_portable_electrical_equipme
nt.pdf

Universitatea din Wolverhampton, Guidance for the registration, inspection and testing of portable
electrical equipment, 2006 http://www2.wlv.ac.uk/hs/guidance/RSH%20Guidance%20-%20Portabile
%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

ș țBiroul de Sănătate i Siguran ă din Regatul Unit, Maintaining portable and transportable electrical
equipment, țManuale HSE, edi ia a doua 2004, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg107.pdf
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