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MODULUL 1 - Siguranță/Unelte și echipamente  

Timp de învățare (LU): (5 ore) 

 

 

INTRODUCERE 

 

Acest Modul corespunde părții normative aplicabile manipulării diferitelor tipuri de macarale și Legislației 

specifice privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și listei de reglementări referitoare la 

echipamentele de ridicat din țara fiecărui partener. 

Sunt descrise toate Riscurile la care este expus operatorul in timpul manevrarii macaralei, precum si masurile 

preventive si bunele practici pentru ca evitaea riscului. 

Mai jos sunt descrise procedurile obișnuite de pornire și oprire, precum și existența unor eventuale manevre 

periculoase și instrucțiunile de siguranță corespunzătoare. De exemplu. verificarea stării terenului și a 

pericolelor de proximitate. Instalarea stabilizatoarelor de macarale, plasarea avizelor de siguranță și izolarea 

zonei de lucru. Toate acestea pot reprezenta un risc pentru lucrător însuși și pentru alte persoane 

 

OBIECTIVELE INVATARII 

- Cunoasterea riscurilor specifice care provin din lucrarile efectuate cu macarale mobile precum si a 

masurilor preventive si a sistemelor de siguranta care trebuie adoptate pentru acestea. 

- Să cunoască legislația privind sănătatea și securitatea în muncă din țările consorțiului (România, 

Malta, Grecia, Spania) și reglementările privind echipamentele de ridicat. 

- Să înțeleagă și să cunoască să utilizeze corect procedurile stabilite pentru pornirea și oprirea 

macaralei corespunzătoare începutului și sfârșitului zilei de lucru. Manevre interzise sau periculoase. 

- Cunoașterea codurilor de semnalizare a manevrei. 

- Cunoaște limitele de utilizare ale echipamentului de ridicat. 

- Cunoașteți instrucțiunile de lucru aferente lucrării în sine și/sau locului în care este utilizată: verificați 

starea solului și pericolele de proximitate. Instalarea stabilizatorilor macaralei. Plasarea avizelor de 

siguranță și izolarea zonei de lucru. 

- Cunoașteți procedurile de răspuns în situații de urgență. 
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LU 1.1 Siguranță 

 

1.1.1 Legislația privind sănătatea și siguranța pentru lucrul cu macaralele mobile 

 

  NORMATIVE 

 

Siguranța operatorilor este o preocupare care devine din ce în ce mai importantă. De exemplu, Uniunea 

Europeană a elaborat mai multe directive care impun statelor sale membre să mențină legi pentru fabricarea 

și utilizarea în siguranță a echipamentelor. 

Standardele de referință în acest domeniu în diferitele țări ale partenerilor participanți sunt enumerate mai 

jos: 

 

SPANIA 

 

Reglementări aplicabile macaralelor mobile autopropulsate în Spania: 

 

1. RD 1644/2008, din 10 octombrie, prin care se stabilesc regulile de comercializare și punere în funcțiune 

a utilajelor. 

2. RD 1215/1997, din 18 iulie, prin care se stabilesc cerintele minime de sanatate si securitate pentru 

utilizarea echipamentelor de munca de catre lucratori. 

3. RD 837/2003, din 7 iunie, prin care se aprobă noul text modificat și rescris al Instrucțiunii tehnice 

complementare „MIE-AEM-4” din Regulamentul privind echipamentele de ridicare și manipulare, 

referitor la macaralele mobile autopropulsate. 

4. Decretul regal 1435/1992 din 27 noiembrie 1992 de stabilire a dispozițiilor de punere în aplicare a 

Directivei 89/392/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la mașini, 

astfel cum a fost modificat prin Decretul regal 56/1995 din 20 ianuarie 1995.. 

 

1) Decretul Regal 1644/2008 standarde pentru comercializarea și punerea în funcțiune a mașinilor. Scopul 

Decretului Regal 1644/2008 este de a stabili cerințele pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune 

a mașinilor pentru a garanta siguranța și libera circulație a acestora, în conformitate cu obligațiile stabilite 

în Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  

Pentru a comercializa si utiliza o macara mobila autopropulsata in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

aceasta trebuie sa urmeze o serie de pasi, care sunt descrisi mai jos. Obiectivul va fi obținerea certificatului 

CE, care atestă că au fost parcurși toți pașii relevanți pentru a avea o mașină sigură: Conform RD 1644/2008, 

macaralele mobile autopropulsate pot fi incluse în cadrul definițiilor sale. Întrucât nu aparțin grupului de 

mașini din anexa IV la prezentul decret regal, modalitatea de obținere a certificatului CE este în primul rând 

întocmirea unui dosar tehnic care să dovedească conformitatea utilajului cu cerințele directivei. În plus, 

trebuie efectuat un control intern de fabricație pentru a se asigura că se iau măsurile necesare pentru a 

garanta conformitatea produsului. După acest pas, se va obține declarația de conformitate CE a mașinii, iar 

în final se poate aplica pe mașină marcajul CE. Caracteristicile marcajului trebuie să fie în conformitate cu 

directiva. Când acest proces este finalizat, mașina poate fi introdusă pe piață și pusă în funcțiune.  
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Producător: Este persoana care își asumă responsabilitatea pentru proiectarea și fabricarea unei mașini sau 

cvasi-mașini. El poate fi stabilit în Comunitate sau în afara acesteia. Un producător este persoana care 

modifică destinația de utilizare a unei mașini, asumându-și responsabilitatea pentru consecințele acesteia, 

care produce mașini sau componente de siguranță pentru uz propriu și care asamblează mașini, mașini parțial 

finalizate sau părți ale mașinilor de origine diferită. Obligațiile producătorului sunt: 

 

- Să respecte cerințele esențiale de sănătate și siguranță relevante. 

- Să întocmească dosarul tehnic. 

- Furnizeaza informații despre mașină. 

- Efectuează procedurile adecvate de evaluare a conformității. 

- Să întocmească declarația de conformitate CE. 

- Aplicați marcajul CE și anumite informații pe mașină. 

 

Mașină: În cel mai strict sens al cuvântului, puteți spune ce este o mașină: 

 

- Un ansamblu de piese sau componente legate, dintre care cel puțin una este mobilă, asociate unei 

aplicații specifice, prevăzute sau destinate a fi prevăzute cu un sistem de antrenare altul decât 

puterea umană sau animală. 

- Un ansamblu așa cum este menționat la mai sus, din care lipsesc doar componentele pentru 

conectarea la surse de energie și mișcare.  

- Un ansamblu menționat mai sus, gata de instalare și capabil să funcționeze numai dacă este montat 

pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire sau structură. 

-  Un ansamblu de mașini, așa cum este indicat mai sus sau de mașini parțial finalizate, care, pentru a 

obține același rezultat, sunt aranjate și exploatate ca o singură mașină. 

- Un ansamblu de piese sau componente legate, dintre care cel puțin una se mișcă, care sunt unite 

între ele în scopul ridicării sarcinilor și a căror unică sursă de putere este efortul uman aplicat direct. 

- Macaralele mobile autopropulsate aparțin acestui grup de definiții, deși este și adevărat că, în sensul 

cel mai larg, termenul de mașină se aplică echipamentelor interschimbabile, componentelor de 

siguranță, accesoriilor de ridicare, cablurilor, lanțurilor și curelelor și dispozitivelor de transmisie 

mecanică detașabilă..  

 

Dosarul tehnic al mașinilor: Producătorul trebuie să demonstreze conformitatea mașinii cu cerințele 

directivei și, pentru a o evalua, trebuie să se refere la proiectarea, fabricarea și funcționarea mașinii. Dosarul 

tehnic va consta dintr-un dosar de fabricație care cuprinde următoarele:  

- Descrierea generală a mașinii. 

- Desen de ansamblu și desene ale circuitelor de comandă, cu descrieri și explicații pentru înțelegerea 

funcționării mașinii. 

-  Desene detaliate și cuprinzătoare pentru a permite verificarea conformității mașinii cu cerințele 

esențiale de sănătate și siguranță (însoțite, după caz, de note de calcul, rezultate ale testelor, 

certificate etc.). 

-  Documentație referitoare la evaluarea riscurilor, care să prezinte procedura urmată, inclusiv o listă 

a cerințelor esențiale aplicate și o descriere a măsurilor de protecție aplicate, cu indicarea oricăror 

riscuri reziduale. 

- Standarde și alte specificații tehnice utilizate, indicând cerințele esențiale acoperite de aceste 
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standarde. 

-  Orice raport tehnic care prezintă rezultatele încercărilor efectuate de către producător sau de către 

un organism. 

- O copie a instrucțiunilor de utilizare. 

- După caz, o declarație de încorporare a mașinii parțial finalizate, cu instrucțiuni de asamblare. 

- După caz, o copie a declarației de conformitate CE pentru fiecare mașină sau produs încorporat în 

mașină. 

- Copie după declarația de conformitate CE.  

 

In cazul productiei in serie va contine si prevederile interne care trebuie aplicate pentru mentinerea 

conformitatii utilajelor cu directiva.  

 

Controlul intern al producției: 

 

- Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație se 

desfășoară în așa fel încât să garanteze conformitatea mașinii fabricate cu dosarul tehnic și cu 

cerințele Directivei. 

 

Cerințe esențiale de sănătate și siguranță: 

- Acestea sunt cerințe obligatorii și au ca scop stabilirea unui nivel ridicat de siguranță. Producătorul 

sau reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că se efectuează o evaluare a riscurilor pentru 

a determina ce cerințe esențiale de sănătate și siguranță se aplică mașinii. Printr-un proces iterativ 

de evaluare a riscurilor și de reducere a riscurilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat 

trebuie: 

- Determinați limitele mașinii, inclusiv utilizarea prevăzută și utilizarea greșită previzibilă în mod 

rezonabil. 

- Identificați pericolele generate de mașină și situațiile periculoase corespunzătoare. 

- Estimați riscurile, luând în considerare gravitatea posibilelor vătămări sau afectari ale sănătății și 

probabilitatea apariției acestora. 

- să evalueze riscurile, pentru a determina dacă o reducere a riscurilor este de dorit, în conformitate 

cu obiectivul directivei. 

- Eliminarea pericolelor sau reducerea riscurilor care decurg din acestea, prin aplicarea de masuri 

preventive, in urmatoarea ordine de prioritate: 

• Design inerent sigur. 

• Măsuri de protecție. 

• Măsuri de instruire (riscuri reziduale, nevoi de formare, protecție personală...). Mașina trebuie 

proiectată și fabricată ținând cont de rezultatele evaluării riscurilor. 

 

Declarația CE de conformitate a mașinilor: Conținutul declarației de conformitate CE este prezentat mai jos: 

 

- Numele companiei și adresa completă a producătorului și, după caz, a reprezentantului său autorizat. 

- Numele și adresa persoanei împuternicite să întocmească dosarul tehnic, stabilită în Comunitate. 

- Descrierea și identificarea mașinii, inclusiv denumirea generică, funcția, modelul, tipul, numărul de 

serie și denumirea comercială. 
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- Paragraf care precizează în mod expres că mașina respectă toate prevederile aplicabile Directivei 

2006/42/CE. 

- Dacă este cazul, un paragraf care declară că mașina respectă alte directive comunitare și/sau 

prevederi relevante. 

- Dacă a fost aplicată examinarea CE de tip, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului 

notificat și numărul certificatului. 

- Dacă a fost aplicată procedura completă de asigurare a calității, numele, adresa și numărul de 

identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul calității. 

- Referința standardelor armonizate sau a altor standarde sau specificații tehnice care au fost aplicate 

- Locul și data declarației. 

- Identificarea și semnătura persoanei împuternicite să întocmească declarația în numele 

producătorului sau a reprezentantului său autorizat.  

 

Marcajul CE: 

 

Se compune din inițialele CE concepute după cum urmează și însoțite de numărul de identificare al 

organismului notificat (la aplicarea procedurii de asigurare totală a calității). Marcajul CE presupune 

respectarea altor directive aplicabile care impun aplicarea acestuia. Acest marcaj trebuie aplicat lângă 

numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat. În cazul în care un stat membru constată că un 

utilaj care poartă marcajul CE, însoțit de declarația de conformitate și utilizat în conformitate cu scopul pentru 

care a fost prevăzut sau în condiții care pot fi prevăzute în mod rezonabil, este susceptibil să pună în pericol 

sănătatea și siguranța persoanelor și, după caz, animale domestice sau bunuri, trebuie să ia toate măsurile 

adecvate pentru a retrage astfel de mașini de pe piață, pentru a interzice introducerea pe piață și/sau 

punerea în funcțiune a acestor mașini sau pentru a restricționa libera circulație a acestora. Neconformitatea 

ar rezulta din nerespectarea cerințelor esențiale, aplicarea incorectă a standardelor armonizate și o 

deficiență a standardelor armonizate în sine. 

 

2) Decretul regal 1215/1997 privind securitatea și sănătatea pentru utilizarea echipamentelor de lucru.  

RD 1215/97 (transcrierea directivei europene 85/665/CEE de promovare a măsurilor pentru îmbunătățirea 

condițiilor de securitate și sănătate a lucrătorilor) în articolul 3 al acestuia, obligă angajatorul din anul 1997, 

să adopte măsurile necesare pentru a pune la dispoziție echipamente sigure pentru utilizare de către 

muncitori. Acesta trebuie să țină seama de principiile ergonomice, în special în ceea ce privește proiectarea 

locului de muncă. Întreținerea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, astfel încât 

macaralele să își mențină condițiile inițiale de siguranță. În plus, trebuie să se asigure că lucrătorii și 

reprezentanții lucrătorilor primesc instruire și informații relevante cu privire la riscurile care decurg din 

utilizarea echipamentului și măsurile preventive și de protecție care trebuie luate. 

Acest decret regal stabilește și condițiile minime pe care trebuie să le aibă echipamentele de ridicat pentru a 

fi utilizate în siguranță, fără a pune în pericol sănătatea lucrătorilor..  
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Cerințe minime pentru echipamentele de lucru pentru ridicarea sarcinilor: 

 

- Trebuie să fie bine instalate în cazul echipamentelor fixe. Soliditatea și stabilitatea lor în timpul 

utilizării trebuie garantate. 

- Mașinile de ridicare a sarcinilor trebuie să aibă o indicație clar vizibilă a sarcinii sale nominale și, după 

caz, o plăcuță de încărcare care să stipuleze sarcina nominală pentru fiecare configurație a mașinii. 

- Cele instalate permanent trebuie instalate astfel incat sa se reduca riscul ca sarcina sa cada, sa fie 

scapata, sa se abata sau sa loveasca lucratorii. 

- Mașinile pentru ridicarea sau mutarea lucrătorilor trebuie să aibă caracteristicile corespunzătoare 

pentru 

o Evitarea riscului căderii de pe suport. 

o Evitarea riscului ca utilizatorul să cadă din cabină. 

o Evitarea riscului de strivire și prindere. 

o Asigurațrea securitatati lucrătorilor care, în caz de accident, sunt blocați în habitaclu și 

permitea eliberararii acestora 

Condiții generale de utilizare a echipamentului de lucru pentru ridicarea sarcinilor: 

 

- Echipamentele de lucru detasabile sau mobile trebuie sa garanteze stabilitatea echipamentului in 

timpul utilizarii. 

- Ridicarea lucrătorilor se va efectua numai cu echipamente proiectate în acest scop. 

- Cu toate acestea, în cazul în care, în mod excepțional, se vor utiliza echipamente de lucru care nu 

sunt destinate acestui scop, trebuie luate măsuri adecvate pentru a asigura securitatea lucrătorilor 

și pentru a asigura o supraveghere adecvată. 

- Postul de comandă trebuie să fie întotdeauna ocupat. Lucrătorii din eșaloanele superioare trebuie să 

dispună de un mijloc de comunicare sigur și trebuie să se prevadă evacuarea lor în caz de urgență. 

- Trebuie evitată prezența lucrătorilor sub sarcini suspendate. 

- Accesoriile de ridicare trebuie selectate în funcție de sarcinile care sunt manipulate, punctele de 

prindere, dispozitivul de atașare și condițiile atmosferice, și ținând cont de modul și configurația de 

ancorare. Ansamblurile de accesorii de ridicare trebuie să fie marcate clar, astfel încât utilizatorul să 

fie conștient de caracteristicile lor dacă nu sunt îndepărtate după utilizare. 

- Accesoriile de ridicare trebuie depozitate astfel încât să nu fie deteriorate sau distruse 

 

 

În cazul echipamentelor de ridicare a sarcinilor, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:: 

 

- Dacă două sau mai multe echipamente sunt utilizate în așa fel încât câmpurile lor de acțiune se pot 

suprapune, trebuie luate măsuri pentru evitarea coliziunilor între echipamente sau sarcini. 

- Trebuie luate măsuri pentru a preveni balansarea, răsturnarea, deplasarea și alunecarea. 

- Dacă operatorul nu poate observa traseul încărcăturii, trebuie desemnată o persoană care să 

semnalizeze și să dea instrucțiuni operatorului. De asemenea, trebuie luate măsuri organizatorice 

pentru ghidarea operatorului și prevenirea coliziunilor. 

- Un muncitor care atarna sau desprinde o sarcina cu mana trebuie sa poata face acest lucru in deplina 

siguranta. 

- Toate operațiunile de ridicare trebuie să fie planificate corespunzător, supravegheate corespunzător 
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și efectuate astfel încât să se protejeze siguranța lucrătorilor. În cazul în care încărcăturile mai mult 

de un echipament sunt ridicate simultan, trebuie elaborată și implementată o procedură pentru a se 

asigura că operatorii sunt bine coordonați. 

- Dacă vreun echipament nu poate menține sarcinile în cazul unei defecțiuni a alimentării cu energie, 

trebuie luate măsuri pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile corespunzătoare. 

- Sarcinile suspendate nu trebuie lăsate nesupravegheate decât dacă accesul în zona periculoasă este 

imposibil și sarcina a fost suspendată în siguranță și este menținută în deplină siguranță. 

- În cazul în care condițiile meteorologice pot prezenta un risc pentru siguranța în exploatare și, în 

consecință, pentru siguranța lucrătorilor, trebuie luate măsuri de protecție adecvate, pentru a 

preveni răsturnarea echipamentului de lucru. 

 

3) National industrial safety regulations: R.D. 837/2003 and ITC MIE AEM-4. 

Potrivit Decretului Regal 837/2003, din 27 iunie, prin care se aprobă noul text modificat și reformat al 

instrucțiunii tehnice complementare MIE-AEM-4, o macara mobilă autopropulsată poate fi definită ca un 

aparat de ridicare cu funcționare discontinuă, destinat ridicarii și distribuirii în spațiu încărcături suspendate 

de un cârlig sau de orice alt accesoriu de apucare, echipat cu mijloace proprii de propulsie și conducere sau 

făcând parte dintr-un ansamblu cu astfel de mijloace care să permită deplasarea pe drumurile publice sau pe 

teren. 

Acest decret regal definește componentele de bază ale macaralelor, cum ar fi tachelaj, baza macaralei, 

cabină, contragreutate, inel de rotire, paletă sau dispozitiv de rotire liberă, stabilizatori, structură rotativă, 

comutator de limită a dispozitivului de prindere și indicator de unghi al brațului, indicator de sarcină cu cârlig, 

braț. indicator de lungime, indicator de moment de sarcină, limitator de sarcină, mecanism de ridicare, 

mecanism de extensie a brațului, mecanism de înclinare a brațului, mecanism de orientare, dispozitiv de 

prindere, braț și suport de sprijin. De asemenea, se referă la diferitele tipuri de mișcări și tipuri de viteză de 

care este capabil, precum și la toți parametrii legați de bază, dimensională și sarcină.. 

 

ITALY 

 

Companiile italiene sunt obligate să adopte, în interesul prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor 

profesionale, un sistem de măsuri de precauție. 

Noul regim juridic încorporează conținutul articolului 2087 din Codul civil italian, precizând că angajatorul are 

obligația de a elimina riscurile prezente la locul de muncă în lumina cunoștințelor tehnice existente și, atunci 

când acest lucru nu este posibil, de a le reduce la un minim. Nerespectarea obligațiilor impuse angajatorului 

și celor desemnați în diferitele sectoare constituie și infracțiune pedepsită. 

În Italia, sănătatea și securitatea în muncă sunt reglementate de Decretul Legislativ Legea 81/2008 (cunoscut 

sub numele de „Testo Unico Sicurezza Lavoro”) recent modificat. Acest decret transpune în Italia, Directiva 

europeană privind protecția securității și sănătății lucrătorilor, coordonată într-un singur act legislativ care 

prevede sancțiuni specifice împotriva debitorilor. 

 

Principalele prevederi sunt legate de organizarea unor proceduri minuțioase pentru îmbunătățirea sănătății 

și siguranței. Angajatorul este obligat, în special, să organizeze în cadrul întreprinderii un serviciu de protecție 

și prevenire responsabil de identificarea factorilor de risc și de eliminarea sau reducerea la minimum a 

acestora. Decretul conține, de asemenea, o serie de prevederi privind controlul medical, stabilind persoana 

unui medic responsabilă cu evaluarea și certificarea periodică a aptitudinii fizice a angajaților pentru 
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îndeplinirea sarcinilor care le sunt încredințate. O altă prevedere importantă a acesteia se referă la alegerea 

sau numirea unui reprezentant al forței de muncă în probleme de sănătate și securitate, care beneficiază de 

drepturi speciale de informare și consultare. 

 

În plus, angajatorul are obligația de a furniza angajaților toate informațiile generale privind riscurile prezente 

la locul de muncă și informații specifice privind riscurile asociate îndeplinirii sarcinilor atribuite persoanelor 

fizice. În sfârșit, angajații trebuie să primească o pregătire adecvată în materie de sănătate și securitate, 

specifică propriului loc de muncă în momentul recrutării lor, în cazul unui transfer sau al schimbării locului 

de muncă și în cazul introducerii de noi echipamente de muncă sau a oricărei noi tehnologii. Există, de 

asemenea, prevederi pentru formarea specială și adecvată pentru reprezentanții pentru siguranță. 

Omiterea măsurilor de precauție necesare impuse răspunderii penale a angajatorului și a dreptului 

angajatorului de a cere despăgubiri. 

Companiile și filialele italiene care nu au prevăzut încă evaluarea riscurilor, pregătirea și actualizarea 

documentului de evaluare a riscurilor, înființarea serviciului de prevenire și protecție, numirea angajaților și 

a managerului de servicii Prevenire și protecție, cursuri de formare, etc., riscă o arestare de la trei (3) la șase 

(6) luni sau o amendă de la 2.500 euro la 6400 euro (art. 55, alin. 1, TUSL) și suspendarea activității (și 

interzicerea acesteia de a negocia cu Administraţia Publică). 

Decretul Legislativ Legea nr.81/2008 (TUSL) prevede la articolul 28 că toate companiile italiene publice și 

private TREBUIE să elaboreze și să actualizeze un Document oficial de evaluare a riscurilor („Documento di 

Valutazione dei Rischi”), sub răspunderea directă a angajatorul. 

Măsurile de prevenire și protecție, precum și echipamentele individuale de protecție („Dispositivi di 

Protezione Individuale”) și acțiunile care trebuie întreprinse pentru actualizarea tuturor măsurilor de 

prevenire vor trebui implementate imediat sau într-un termen foarte scurt dacă există o problemă. de 

urgență, sau vor fi incluse în activitatea de programare atunci când este vorba de ajustarea muncii prevăzută 

pe termen mediu sau lung. 

 

Articolul 28 din TUSL stabilește că documentul de evaluare a riscurilor (DVR) trebuie să aibă următorul 

conținut:: 

 

- Raport de evaluare a riscurilor: care conține detalii cu privire la toate riscurile pentru sănătate și 

securitate în timpul muncii. Această analiză este de obicei împărțită în funcție de mai mulți factori de 

risc, cum ar fi: locul de muncă, mașini, echipamente, aspecte chimice, fizice și biologice, 

organizatorice și de management etc. Analiza este precedată de informații despre organigrama și 

afaceri. Ar trebui să indice și criteriile utilizate pentru evaluarea riscurilor. 

- O declarație a măsurilor de prevenire și protecție implementate în vederea eliminării riscurilor 

identificate mai sus sau, în cazul în care nu este posibilă eliminarea completă a acestora, reducerea 

riscului la un nivel „acceptabil”. 

- Identificarea procedurilor de implementare a măsurilor de securitate; 

- Indicarea responsabilului de serviciu pentru prevenire (Responsabile del Servizio per la Prevenzione 

e Protezione), a reprezentantului pentru protecția pentru siguranța lucrătorilor (Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza) și a medicului companiei (Medico Competente); 

- Lista echipamentelor individuale de protecție (DPI), care sunt îmbrăcăminte de protecție pentru ca 

lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție (de exemplu, pantofi de protecție, cască, 

mănuși, măști etc.). 
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- Programul măsurilor pe care le consideră necesare pentru a asigura îmbunătățirea în timp a 

standardelor de siguranță, ceea ce înseamnă toate acele măsuri care trebuie luate pentru 

îmbunătățirea nivelurilor de siguranță în timp (întreținere, inspecții, activități de informare și 

instruire a lucrătorilor etc.). 

- Identificarea sarcinilor care expun lucrătorii la riscuri specifice. 

 

În general, este util să se integreze Documentul de evaluare a riscurilor (DVR) cu următoarele informații: 

 

- Proceduri de securitate la locul de muncă (politici, aranjamente circulare sau scrise); 

- Planuri ale clădirii/unităților analizate în DVR. 

 

Documentul de lucru pentru evaluarea riscurilor (DVR) ar trebui elaborat și actualizat într-un mod specific, în 

special pentru companiile mari și mijlocii. Pentru întreprinderile mici cu risc limitat, se poate face prin auto-

certificare (până la 10 lucrători) sau cu criterii standardizate (până la 50 de lucrători).1 

 

Acordul state-regiuni din 22 februarie 2012 privind echipamentele de lucru 

 

Acord, în temeiul art. 4 din Decretul legislativ 28 august 1997, nr. 281 între Guvern, Regiunile și Provinciile 

Autonome Trento și Bolzano, privind identificarea echipamentelor de lucru pentru care este necesară o 

specificație de calificare a operatorilor, precum și metodele de recunoaștere a acestei calificări, formatorii, 

durata, adresele și cerinţele minime de valabilitate a pregătirii, în aplicarea art. 73, alin. 5, din Decretul 

legislativ 9 aprilie 2008, nr. 81 și modificările și completările ulterioare. (Rep. Acte nr. 53 / CSR). (M. Of. 

11.03.12 nr. 60 - OS nr.47).2 

Organizația Internațională a Muncii (Standarde de referință și legislație). 

 

- https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm 

- https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO:1100:P1100_ISO_CODE3,P1100_SUBCO

DE_CODE,P1100_YEAR:ITA,,2015:NO 

 

Articolul 15 alineatul (2). Aparate de ridicat. Comitetul ia act, de asemenea, de informațiile furnizate de 

guvern ca răspuns la cererea sa anterioară cu privire la cazurile excepționale în care lucrătorii pot fi ridicați 

folosind echipamente care nu sunt special concepute în acest scop și măsurile de siguranță care trebuie luate 

în astfel de cazuri.. 

 

Articolul 15(2). Aparate de ridicat. Ridicarea, coborârea sau transportul persoanelor în aparatele construite, 

instalate și utilizate în acest scop. Comitetul notează că TULS stabilește principiul că „nici o persoană nu poate 

fi ridicată, coborâtă sau transportată de un aparat de ridicare decât dacă acesta este construit, instalat și 

 
1 Decretul legislativ din 9 aprilie 2008, nr. 81. TEXT UNIC PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. Punerea în 
aplicare a articolului 1 din Legea din 3 august 2007, nr.123 privind protecția sănătății și securității la locul de muncă. (Monitorul Oficial 
nr. 101 din 30 aprilie 2008 - Suplimentul ordinar nr. 108). (Decret suplimentar și corectiv: Monitorul Oficial nr. 180 din 05 august 2009 
- Supliment ordinar nr. 142/L). 
2 Acordul stat-regiuni din 22 februarie 2012 privind echipamentele de lucru "în temeiul articolului 4 din Decretul legislativ din 28 august 
1997, nr.281 între Guvern, regiuni și provinciile autonome Trento și Bolzano, privind identificarea echipamentelor de lucru pentru care 
este necesară o calificare specifică a operatorilor, precum și metodele de recunoaștere a acestei calificări,  formatorii, durata, liniile 
directoare și cerințele minime pentru valabilitatea instruirii, în aplicarea art. 73, alin.5, din Decretul legislativ nr.81 și modificările și 
completările ulterioare. (Rep. Faptele Apostolilor nr. 53 / CSR). (Monitorul Oficial 11.03.12 n. 60 - SO n.47). 

https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO:1100:P1100_ISO_CODE3,P1100_SUBCODE_CODE,P1100_YEAR:ITA,,2015:NO
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO:1100:P1100_ISO_CODE3,P1100_SUBCODE_CODE,P1100_YEAR:ITA,,2015:NO
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utilizat în acest scop” și că, sub rezerva anumitor precauții, în condițiile paragrafului 3.1.4 din Anexa VI a TULS, 

este permisă neaplicarea acestui principiu „în cazuri excepționale”. Constatând că articolul 15 alineatul (2) 

permite o excepție numai în „o situație de urgență în care poate apărea vătămare corporală gravă sau deces”, 

Comitetul solicită guvernului să furnizeze informații cu privire la conceptul de „cazuri excepționale” utilizat 

în paragraful de mai sus al TULS. 

 

MALTA 

 

Sănătatea și siguranța în Malta este reglementată de reglementările privind locurile de muncă (sănătate, 

siguranță și bunăstare) ale legislației subsidiare 424.09 din 9 februarie 1987. 

AVIZ JURIDIC 52 din 1986, modificat prin Avizele Legale 22 si 71 din 1996; Act XXVII din 2000; și Avizele legale 

44 din 2002, 35, 36 și 121 din 2003 și 293 din 2016. 

MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

Reglementări preliminare 

Partea I Siguranță - Dispoziții generale 

Partea II Sănătate, siguranță și bunăstare - Dispoziții speciale 

Partea a III-a Prevenirea și controlul bolilor profesionale 

Partea IV Îndatoriri generale 21 Partea V Notificarea accidentelor 

Partea VI Notificări și registre 

Partea a VII-a Executarea 

Partea a VIII-a Infracțiuni și pedepse 

 

Fiecare dintre capitolele menționate mai sus are un Addendum specific în care fiecare dintre părți este 

reglementată mai detaliat. 

 

Legislația subsidiară 424.35 reglementări privind echipamentele de muncă (cerințe minime de securitate 

și sănătate) din 6 septembrie 2016. 

AVIZ LEGAL 293 din 2016.Citare si domeniul de aplicare.1. 

Titlul acestor reglementări este Regulamentul privind echipamentele de muncă (cerințe minime de securitate 

și sănătate). 

Scopul acestor reglementări este de a stabili cerințele minime de sănătate și securitate pentru utilizarea 

echipamentului de muncă de către lucrători la locul de muncă. S.L. 424,18. 

Prevederile Reglementărilor privind Dispozițiile generale pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă, 

denumite în continuare „Regulamentele privind prevederile generale”, sunt pe deplin aplicabile întregului 

domeniu de aplicare la care se face referire în sub-regulament. 

Fără a aduce atingere prevederilor mai stricte și/sau specifice cuprinse în prezentele reglementări 

Este o cerință legală de a instrui lucrătorii care trebuie să opereze astfel de echipamente și mașini de lucru în 

conformitate cu avizul legal 282 din 2004, reglementările 3 (3.2) și 9 (a). Formarea lucrătorilor este, de 

asemenea, o cerință generică conform Avizului legal 36 din 2003, Regulamentul 4 (3). 

În ANEXA III se face referire la Accesorii de Ridicare și Mașini de Ridicare. 

Legislația subsidiară 424.03 reglementări de siguranță a docului din 7 septembrie 1953 avizul 

guvernamental 497 din 1953, astfel cum a fost modificat prin Legea XLIV din 1965; Avizele legale 64 din 

1966, 122 din 1977; Legea XXVII din 1991; Avizul Legal 114 din 1999; și Act XV din 2009.PARTEA I Citate.1. 

Se ocupă de aspecte specifice în utilizarea macaralelor mobile. 
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27. Platforma șoferului 

Macaralele   vor fi prevăzute cu mijloace care să reducă la minimum riscul de   rasturnare accidentală a unei 

încărcături în timpul ridicării sau coborârii. În special, pârghia care controlează mecanismul de inversare a 

mișcării legăturii unei macarale sau troliului trebuie să fie prevăzută cu un arc adecvat sau alt  echipament 

de blocare.. 

 

28. Marcarea sarcinii de lucru în condiții de siguranță pe fiecare macara și derrick 

Platforma șoferului de pe fiecare macara sau mijloc acționat de putere mecanică trebuie să fie împrejmuită 

în siguranță și să fie prevăzută cu mijloace de acces sigure. În special, în cazul în care accesul se face cu o 

scară: 

(a) părțile laterale ale scării trebuie să se extindă la o distanță rezonabilă dincolo de platformă sau trebuie 

prevăzută o altă prindere adecvată; 

(b) locul de coborare de pe platformă trebuie menținut fără obstacole; 

(c) în cazurile în care scara este verticală și depășește  cincisprezece centimetri înălțime, se va asigura un loc 

de odihnă aproximativ la jumătatea distanței dintre platformă și piciorul scării.. 

29. Marcarea sarcinii de lucru sigure pe fiecare macara  

Fiecare macara și derrick trebuie să aibă sarcina de lucru în condiții de siguranță marcată clar pe ea, iar fiecare 

macara, dacă este astfel construită încât sarcina de lucru în siguranță să poată fi variată prin ridicarea sau 

coborârea brațului sau în alt mod, trebuie să aibă atașat la ea un indicator automat  a sarcinilor de lucru 

sigure, cu condiția ca, în cazurile în care brațul poate fi ridicat sau coborât, prevederea pe macara a unui tabel 

care să indice sarcinile de lucru sigure la înclinațiile sau razele corespunzătoare ale brațului să fie considerate 

o conformitate suficientă. 

30. Evacuare  gaze 

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a preveni evacuarea gazelor de la macara și, în măsura în care este 

posibil, gaze  către orice macara sau troliu care ascunde orice parte a punților, pasarelelor, scenelor, 

debarcaderului sau cheiului unde este angajată orice persoană în procese.  

31. Picior de derrick 

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni ridicarea accidentală a piciorului unui derrick din 

soclu sau suport. 

33. Nicio mașină de ridicat nu trebuie încărcată peste sarcina de lucru sigură 

(1) Nicio mașină de ridicat, lanțuri sau alte dispozitive de ridicare nu trebuie încărcate dincolo de sarcina de 

lucru sigură, cu excepția faptului că o macara poate fi încărcată dincolo de sarcina de lucru sigură, în cazuri 

excepționale, în măsura și în condițiile care pot fi aprobate de inginer. responsabil sau altă persoană 

competentă, dacă de fiecare dată: 

(a) a fost obținută permisiunea scrisă a proprietarului sau a agentului său responsabil; 

(b) se ține o evidență a suprasarcinii: 

Cu condiția, de asemenea, că, în cazul în care sarcina pe un singur bloc de scripete este atașată la blocul de 

scripete în loc de lanțul sau cablul care trece în jurul scripetelui, sarcina de pe blocul de scripete   

34. Angajarea ca șofer al unei macarale sau troliu 

Nicio persoană cu vârsta sub șaisprezece ani și nicio persoană care nu este suficient de competentă și de 

încredere nu va fi angajată ca șofer de macara sau troliu,  , sau pentru a da semnale unui șofer sau pentru a 

se ocupa de manavrarea de obiecte mărfuri, capete de troliu sau corpuri de troliu. 
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ROMANIA 

 

Legislația pentru lucrul cu macaralele mobile: 

 

Ordinul nr. 1404 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice 

PT R1-2010 ''Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi 

platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip 

special)'',  

PT R2-2010 ''Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu 

comandă interioară'',  

PT R3-2010 ''Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de 

legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, 

benzi textile, funii şi altele asemenea'',  

PT R8-2010 ''Scări şi trotuare rulante'' 

 

GREECE 

 

Cadrul legislativ general privind securitatea și sănătatea în muncă 

 

Toate problemele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă (SSM) la nivel național sunt în 

responsabilitatea Ministerului Muncii și Securității Sociale. Direcția Generală Condiții de Muncă și Sănătate, 

responsabilă de legislația, strategia, organizarea, informarea, educația, formarea și cercetarea SSM și 

Inspectoratul Muncii (S.EP.E.), care este autoritatea de inspecție și de executare pentru punerea în aplicare 

a legislației muncii, sunt principalele autorități competente ale statului. 

Partenerii sociali neguvernamentali SSM joacă un rol crucial în scopul comun de îmbunătățire a mediului de 

muncă și de minimizare a numărului de accidente de muncă și boli profesionale, prin dialogul social național 

SSM stabilit. 

Punctul focal grec, printr-o colaborare pusă în aplicare cu partenerii sociali și alte organizații, a întreprins, 

printre altele, efortul de a coordona și gestiona funcționarea Rețelei naționale de informații SSM. 

Prima legislație din Grecia privind SSM a fost Legea 3934/1911 privind sănătatea și siguranța lucrătorilor și 

programul de lucru (Legea greacă 3934, 1911) și Decretul prezidențial (PD) 14/3/1934 privind sănătatea și 

siguranța lucrătorilor în industrii, fabrici, Ateliere etc.(greacă PD 14, 1934). O piatră de hotar în dezvoltarea 

SSM în țară a fost Legea 1568/1985 privind sănătatea și securitatea în muncă (Legea greacă 1568, 1985). 

Directiva-cadru a Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 (CEE, 1989) și Directiva Consiliului 91/383/CEE din 

25 iunie 1991 (CEE, 1991) au fost încorporate în legislația elenă în PD 17/1996 privind măsurile de 

îmbunătățire. de securitate și sănătate a angajaților la locul de muncă (PD greacă 17/1996). 

Având în vedere complexitatea cadrului legislativ, Legea 3850 din 2 iunie 2010 a adunat toate aspectele de 

SSM de mai sus într-un Cod de legi pentru sănătatea și siguranța angajaților (Legea greacă 3850, 2010). Acest 

document legal acoperă o gamă largă de probleme: 

 

• Comitetele pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EYAE) la nivel de întreprindere (elegeri 

procedura, rolul si numarul reprezentantilor etc.); 
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• inginerul de securitate (calificări, atribuții etc.); 

• servicii de protecţie şi prevenire (fie externe, fie interne, condiţii minime pentru înfiinţarea şi 

funcţionarea acestora); 

• clasificarea întreprinderilor în trei categorii diferite de risc (A, ridicat; B, mediu; C, scăzut); 

• medicul de medicina muncii (calificari, atributii, timp minim de munca in întreprindere); 

• monitorizarea sănătăţii; 

• formarea angajaţilor, inginerilor de securitate şi medicilor de muncă; 

• Consiliul pentru Sănătate și Securitate în Muncă (SYAE) la nivel național; 

• Comitetele Prefecturale pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (NEYAE); 

• Comitete Speciale pentru Sănătate și Securitate în Muncă (de exemplu, în șantierele navale); 

• cerințe generale pentru clădiri; 

• protecția lucrătorilor împotriva agenților fizici, chimici și biologici, incendii etc.; 

• obligațiile angajatorilor (de exemplu, evaluarea riscurilor, dialog social). 

 

La nivel național, toate problemele referitoare la SSM sunt în responsabilitatea Ministerului Muncii, 

Securității Sociale și Solidarității Sociale, adică Direcției pentru Securitate și Sănătate în Muncă și 

Inspectoratul Muncii (SEPE). Conform Regulamentului Activităților de Mine și Cariere, Inspectoratul Minelor 

este responsabil pentru condițiile de muncă din aceste locuri de muncă (Decizia ministerială greacă 

D7/A/12050/2223, 2011). 

Direcția pentru Securitate și Sănătate în Muncă promovează toate aspectele legate de SSM (cu excepția 

inspecției legislației SSM) (Dontas, 2014). Este principala agenție de administrare a SSM (responsabilă, printre 

alte sarcini, de planificarea, organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei și politicii 

naționale SSM, a sistemului național SSM și a programului național SSM, în conformitate cu prioritățile 

naționale și cu actuala strategie a UE SSM). Activitățile sale sunt în principal în domeniile legislației SSM, 

politicilor, administrației, managementului informațiilor, formării și cercetării. 

SEPE este responsabilă de inspecția și aplicarea legislației privind SSM fie în probleme sociale (timp de muncă, 

salarii, asigurări sociale etc.), fie în probleme de securitate și sănătate în muncă. Legea 3996/2011 (Legea 

3996/2011) a introdus reforme în inspectorat. 

 

SSM și participarea lucrătorilor în Grecia 

Legea 1568/1985 privind sănătatea și securitatea în muncă (Legea greacă 1568/1985) a permis înființarea 

unui număr de instituții, precum reprezentanți și comitete SSM la nivel de întreprindere și Consiliul pentru 

sănătate și securitate în muncă la nivel național. 

Legea 3850/2010, care a amalgamat mai multe legi și decrete prezidențiale privind problemele SSM (Legea 

greacă 3850/2010) include prevederi privind consultarea lucrătorilor; dreptul lucrătorilor și al 

reprezentanților acestora de a face propuneri; și o participare echilibrată, în conformitate cu legile și 

practicile naționale. 

Este important de observat că, conform prevederilor legislative, lucrătorii și reprezentanții acestora nu 

trebuie să suporte consecințe nefavorabile din cauza activităților SSM (Legea greacă 3850/2010). În plus, 

reprezentanții lucrătorilor (sindicatele și reprezentanții SSM) sunt protejați împotriva concedierii (Legea 

greacă 1264/1982). 

În acest context, lucrătorii și reprezentanții lor SSM vor lua parte sau vor fi consultați de angajator cu privire 

la (Legea greacă 3850/2010): 
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▪  orice ar putea avea consecințe asupra SSM; 

▪ programe de formare SSM; 

▪ reglementări de securitate şi sănătate; 

▪ persoane care vor îndeplini atribuţiile de inginer de securitate şi medic de medicina muncii; 

▪ servicii externe de SSM; 

▪ întocmirea documentului de evaluare a riscurilor; 

▪ probleme asociate cu interacțiunea unui mediu de lucru specific și a mediului general mai larg. 

 

Lucrătorii și reprezentanții lor în domeniul SSM au dreptul: 

 

▪ să solicite angajatorului să ia măsurile corespunzătoare; 

▪ să-i prezinte propuneri cu scopul de a atenua pericolele SSM și de a elimina sursele de risc; 

▪ să se adreseze autorităților de control dacă apreciază că măsurile de securitate și sănătate luate sunt 

inadecvate pentru protecţia lucrătorilor; 

▪ să participe la vizitele efectuate de autoritățile de control la locul de muncă și să menționeze 

observațiile acestora. 

 

Alte regulamente includ, de asemenea, dispoziții privind informarea și consultarea cu privire la aspectele 

legate de SSM. De exemplu, astfel de dispoziții sunt incluse în: 

 

▪ protecția lucrătorilor împotriva zgomotului (PD greacă 149, 2006); 

▪ protecția lucrătorilor împotriva vibrațiilor (PD greacă 176, 2005); 

▪ protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor optice artificiale (PD greacă 82, 2010); 

▪ protecția lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase (PD 338, 2001) și a agenților cancerigeni (PD 

399/1994); 

▪ controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (Decizia ministerială 

comună elenă 172058, 2016); 

▪ protecția lucrătorilor împotriva agenților biologici (PD greacă 186, 1995); 

▪ lucrul la echipamentul ecranului de afișare (PD greacă 398, 1994); 

▪ echipament de lucru (greacă PD 395, 1994); 

▪ manipularea manuală a încărcăturilor (PD greacă 397, 1994). 

 

Legislația privind sănătatea și siguranța pentru lucrul cu macaralele mobile 

 

Profesioniștii/companiile care dețin sau utilizează mașini de ridicat/de lucru se află sub „Regulile Comenzi 

Mașina de Ridicare” JMD, gospodărie 15085/593/2003 (M.G. 1186/B/ 25.08.2003), care include următoarele 

tipuri de utilaje: stivuitoare, macarale mobile, macarale rulante, palanuri electrice, macarale turn, 

autopropulsate, macarale aeriene,, pompe de beton, macarale - excavatoare, echipamente aeriene, vehicule 

de ridicare poduri, echipamente de tip coloana de ridicare, ascensoare marfa, ascensoare auto, dispozitive 

de ridicare cu foarfece, sisteme automate de parcare auto. 

Siguranța personalului și a instalațiilor, precum și Monitorul Guvernului Elen K 1186/B/25-08-2003, 

standardele EN și DIN 15018, 15019, 15020 impun inspecția inițială și periodică a tuturor echipamentelor 

care execută lucrări de ridicare. 
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Termenul de mașini de ridicat include o gamă largă de echipamente care acoperă macarale de construcții, 

macarale mobile, poduri, monoraile, stivuitoare, macarale pe camioane și pompe de beton. 

Procedura de inspecție și certificare pentru funcționarea în siguranță a unei mașini de ridicat include 

următorii pași: 

 

▪ Controlul/revizuirea documentelor de întreținere, manuale etc., precum și certificate de inspecție 

anterioară, echipamente, cabluri. 

▪  Verificarea conformităţii cu cerinţele de marcare şi siguranţă 

▪ Verificarea pieselor mecanice, electrice înainte de exploatare 

▪ Inspecție operațională cu și fără sarcină 

▪ Verificarea operațională a dispozitivelor de siguranță   
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1.1.2 Riscuri legate de siguranță în manipularea pe diferite tipuri de macarale 

 

RISCURI SPECIFICE  MĂSURI PREVENTIVE 

 

Răsturnarea sau prăbușirea mașinii peste obiecte 

sau persoane din cauza echilibrarii defectuoase a 

mașinii.  

Amplasarea mașinii lângă pante sau teren instabil. 

Depășirea momentului de sarcină maxim admisibil 

sau a efectului vântului. 

Utilizari în condiții contraindicate de producător. 

Manevrarea deficientă a 

echipamentelor/comenzilor. 

Lipsa de antrenament. 

Lipsa controalelor regulate. 

Întreținere slabă. 

Defecțiune a sistemului de ridicare. 

 

Răsturnare generală  

Condiții de instalare  

 

Se admite că o macara este în siguranță împotriva 

riscului de răsturnare atunci când, lucrând pe cea 

mai nefavorabilă muchie de răsturnare (linie 

formată din doi suporturi sau stabilizatoare 

consecutive) nu se răstoarnă.: 

-  La lucrul lateral, atâta timp cât centrul de 

greutate al mașinii plus sarcina se află între 

această margine cea mai defavorabilă și 

axa longitudinală a mașinii. 

- Dacă lucrați în fața sau în spatele inelului 

de rotire, cu condiția ca centrul de 

greutate al mașinii plus sarcina să fie între 

marginea cea mai nefavorabilă și axa 

transversală. 

 

Teren 

 

Trebuie verificat ca solul sa fie suficient de 

consistent pentru ca suporturile (senile, roti sau 

stabilizatoare) sa nu se afunde in el in timpul 

executarii manevrelor sau la punctele de acces. 

 

Solul adecvat este un aspect esential in operarea 

macaralei mobile, intrucat stabilitatea acestuia 

depinde fundamental de amplasarea sau miscarea 

corecta si adecvata a echipamentului. 

 

În cazul în care transmiterea sarcinii se realizează 

prin stabilizatori și terenul este argilos sau nu oferă 

garanții, este de preferat extinderea distribuției 

sarcinii pe sol prin creșterea zonei de sprijin prin 

intermediul unor baze alcătuite din unul sau mai 

multe straturi de traverse sau scânduri de cale 

ferată, de cel puțin 80 mm grosime și 1.000 mm 

lungime, care vor fi așezate între sol și 

stabilizatoare, în al doilea caz traversând scândurile 

fiecărui strat în mod ordonat față de cel precedent.   
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Despre anvelope  

Când macaraua lucrează direct pe pneumatica ei, 

suspensia trebuie blocată, roțile dislocate și frâna 

de mână aplicată și blocată. Prin menținerea rigidă 

a suspensiei, se păstrează calitatea orizontului 

bazei macaralei indiferent de poziția săgeții. 

În aceste cazuri, producătorii recomandă creșterea 

presiunii de umflare a anvelopelor înainte de a 

trece de la o situație la alta.  

 

Despre stabilizatori 

Atunci când macaraua mobilă lucrează pe 

stabilizatori, ceea ce se recomandă chiar și atunci 

când greutatea încărcăturii de ridicat permite ca 

aceasta să se facă pe anvelope, brațele de sprijin 

ale stabilizatorilor trebuie extinse la lungimea 

maximă și orizontalitatea corectă a mașinii. 

Cricurile trebuie ridicate astfel încât anvelopele să 

fie complet ridicate de pe sol. 

 

În manevră 

Executarea în siguranță a unei manevre necesită 

cunoașterea greutății încărcăturii astfel încât, dacă 

aceasta nu este cunoscută anterior, trebuie să se 

obțină o aproximare prin exces, cubându-l și 

aplicând o greutate specifică între 7,85 și 8 Kg/dm3 

pentru oțeluri. Greutatea încărcăturii se va adăuga 

la cea a elementelor auxiliare (curele,   etc.). 

 

Odată cunoscută greutatea încărcăturii, operatorul 

de macara trebuie să verifice în mesele de lucru, 

specifice fiecărei macarale, dacă unghiurile de 

elevație și raza de acțiune ale săgeții selectate sunt 

corecte. Dacă nu este cazul, unul dintre acești 

parametri trebuie modificat. 

 

În operațiuni precum salvarea vehiculelor 

accidentate, dezmembrarea structurilor etc., 

manevra trebuie efectuată cu o atenție deosebită, 

deoarece dacă sarcina este prinsă și tracțiunea nu 

este exercitată pe verticală, unghiul de tragere în 

sine poate determina ca marginea de lucru să aibă 
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un moment de sarcină mai mare decât maximul 

admis. 

 

Rezistența solului 

Pentru presiunea maximă admisă la sol și 

rezistența solului, vă rugăm să consultați tabelul 

(Presiunea admisă la sol (capacitatea de încărcare a 

solului) conform DIN 1054) care arată datele 

privind presiunea la sol maximă admisă luate din 

DIN 1054:2005-1, care servește ca o referinta 

pentru tasarea macaralei. Pentru aplicarea acesteia 

este necesar sa se cunoasca valoarea presiunilor pe 

care le va exercita macaraua (greutatea proprie 

plus sarcina de ridicat) in timpul manevrei si sa se 

verifice ca acestea sunt conforme cu valorile 

reflectate in tabel. În toate cazurile, este important 

ca terenul pe care urmează să fie efectuată 

manevra sau pe care urmează să circule macaraua 

să fie condiționat corespunzător 

Căderea sarcinii asupra persoanelor sau 

obiectelor din cauza:  

 

Defecțiune în circuitul hidraulic, frâne etc. 

Lovirea sarcinilor sau capătul brațului împotriva 

unui obstacol. 

Ruperea cablurilor sau a altor elemente auxiliare 

(cârlige, scripete etc.) și/sau din cauza agățarii  

prost efectuate.  

 

Loviri de obiecte din cauza:  

 

Produs de sarcina in timpul manevrei. 

Ruperea cablurilor în tensiune.  

Sarcini stroboscopice și utilizarea elementelor 

auxiliare 

Lucrarea stroboscopică trebuie efectuată în așa fel 

încât distribuția sarcinii să fie omogenă, astfel încât 

piesa suspendată să fie într-un echilibru stabil, 

evitându-se contactul stroboscopicului cu marginile 

ascuțite prin folosirea pieselor de colț. Unghiul 

format de curelele dintre ele nu trebuie să 

depășească 120° în niciun caz și să fie mai mic de 

90°. Trebuie verificat intotdeauna, in tabelele 

corespunzatoare, ca sarcina utila pentru unghiul 

format este mai mare decat cea reala. 

Fiecare dintre elementele auxiliare utilizate în 

manevre (chingi, cârlige, cătușe, broaște etc.) va 

avea suficientă capacitate de încărcare pentru a 

suporta, fără deformare, sarcinile la care vor fi 

supuse. 

Cablurile cu fire rupte vor fi aruncate, numărate 

de-a lungul unei secțiuni de cablu de mai puțin de 

opt ori diametrul acesteia, depășește 10% din 

totalul. 

 

 

Zona de manevră 
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Zona de manevră este întregul spațiu acoperit de 

braț în timpul virajului sau a traiectoriei sale, de la 

punctul în care este legată încărcătura până la 

punctul în care este amplasată. Această zonă 

trebuie să fie liberă de obstacole și trebuie să fi 

fost în prealabil semnalizată și împrejmuită pentru 

a împiedica trecerea personalului, în timpul 

manevrei. 

Dacă trecerea sarcinilor suspendate peste oameni 

nu poate fi evitată, se vor emite semnale stabilite 

anterior, în general sonore, pentru a putea fi 

protejate de eventuale detașări. 

Atunci când manevra se efectuează într-un loc 

accesibil publicului, cum ar fi un drum, 

autovehiculul macara va fi echipat cu lumini 

intermitente sau rotative de culoare galbenă a 

mașinii, situate în planul superior al acestuia, care 

trebuie să rămână aprinse doar pentru timpul 

necesar executării acestora. si pentru a fi vizibil de 

la distanta, mai ales noaptea. 

Prinderea diferită între elementele auxiliare 

(cârlige, curele, scripete etc.) sau prin încărcătura 

propriu-zisă din cauza: 

 

Personalul situat în zona de influență a 

elementelor auxiliare în mișcare. 

Instalarea necorespunzătoare a echipamentului 

care afectează vizibilitatea corectă a operațiunilor 

de încărcare și descărcare. 

Însoțirea încărcăturii în timpul mișcării.  

Personalul nu trebuie plasat în zone în apropierea 

dispozitivelor mobile. 

Echipamentul trebuie instalat astfel încât să 

permită vizibilitatea corectă a operațiunilor de 

încărcare și descărcare de către operator și/sau să 

fie asistat de un singur semnalizator. 

Sarcina nu trebuie să fie însoțită în timpul mișcării. 

Operatorii trebuie să rămână sau să fie amplasați 

în afara razei de acțiune a încărcăturii. 

 

Contacte electrice datorate: 

 

Intrarea în braţe sau cabluri în contact cu o linie 

electrică.  

Defecţiuni la instalaţia de protecţie electrică. 

 

Acțiuni anterioare 

 

Ar trebui verificat în prealabil: 

Dacă există linii electrice aeriene în apropierea 

zonei de lucru planificate. 

Distanțele minime dintre linie și capătul brațului în 

poziția maximă de lucru, deoarece nu este necesar 

niciun contact pentru o descărcare. 

Aveți accesorii de ridicare izolatoare (de exemplu, 

curele din poliester etc.) și izolați cârligele. 
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*Impământați macaraua mobilă cu ajutorul unui 

cablu atașat cu un vârf de cupru introdus în 

pământ la o distanță de minim 3 metri de macara. 

Procedura de lucru în vecinătatea liniilor electrice. 

Munca în apropierea liniilor electrice este foarte 

periculoasă deoarece bratul poate pătrunde 

accidental, în zona de influență a liniei și poate 

provoca un accident. 

Primul pas de făcut este să solicitați deconectarea 

liniei atunci când distanța în timpul lucrării este sau 

poate fi mai mică de 5 m. 

Dacă deconectarea nu este posibilă, luați 

următoarele măsuri: 

Semnalizarea și delimitarea zonei de influență a 

liniei. 

Acest lucru se poate realiza prin utilizarea 

delimitărilor fixe din standardul UNE 58151-1:2001. 
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1.1.3 Tipul macaralei in functie de grupa de risc 

 

În funcție de amploarea pericolelor care pot apărea în funcționarea macaralelor, există patru tipuri de 

categorii de risc în care macaralele pot fi grupate, după cum urmează: 

 

Grup de risc Tipul macaralei în funcție de grupul de risc 

Grup A 

https://www.freepik.com/ 

 

 

Macarale mobile fără șine și cele montate 

pe vagoane de cale ferată: 

 

• macarale auto 

• macarale pe șenile 

• macarale autopropulsate pe 

anvelope 

• macarale remorcate 

• macarale montate pe un vagon de 

cale ferată 

 

Grup B 

https://www.freepik.com/ 

Macarale mobile pe șine cu braț și 

platformă rotativă: 

 

• macarale turn, 

• macarale rulante, 

• Macarale Derrick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
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Grup C 

https://www.freepik.com/ 

Macarale mobile pe șine: 

 

• macarale aeriene, 

• macara portal, 

• grinzi suspendate de tavan, 

• macarale pentru turnare. 

 

Grup D 

https://www.freepik.com/ 

 

Macarale de tip special, neincluse în 

grupele anterioare: 

 

• macarale pe cablu, 

• macarale foarfece (Gaifer). 

 

Grup E 

 

 

 

Orice tip de macara (din grupele A, B, C, D) 

acționată de la sol printr-o cutie de 

butoane, control radio și infraroșu. 

 

https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
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Indiferent de tipul de grup de risc, macaralele trebuie să îndeplinească anumite cerințe obligatorii de utilizare, 

inspecție, întreținere, raportare defecțiuni și măsuri luate pentru funcționarea lor în siguranță. 

Este esentiala asigurarea rezistentei la cele mai severe solicitari ce pot aparea in conditii de functionare, 

datorita actiunii simultane a solicitarilor mecanice si a conditiilor de mediu din zona de lucru (temperatura, 

umiditate, ceata, vant; cutremure etc.). Asigurarea securității vizează nu numai siguranța utilizatorilor și a 

persoanelor expuse în zona periculoasă, ci și a mediului. 

Scopul inspecțiilor tehnice este de a asigura funcționarea lor în siguranță. Evaluarea macaralelor și a 

dispozitivelor auxiliare se realizează periodic, conform unui program stabilit, pentru a determina starea 

tehnică a acestora pentru a asigura maximizarea siguranței în exploatare și a protecției utilizatorilor și pentru 

a nu afecta mediul. 

Periodicitatea și numărul lucrărilor de întreținere și revizie se vor stabili în funcție de complexitatea 

macaralei, regimul de funcționare și condițiile de mediu în care se lucrează. 

 

1.1.4 Riscuri în exploatarea macaralelor 

 

Eliminarea sau reducerea riscurilor și adoptarea măsurilor de protecție necesare pentru riscurile care nu au 

putut fi eliminate sunt principii de bază în integrarea siguranței în operarea macaralei.. 

 

Factorii de risc în funcționarea macaralelor sunt: 

 

- sistem de iluminat necorespunzator activitatii ce urmeaza a se desfasura; 

- pozitia de manevra care permite lucratorului sa opereze in conditii de siguranta; 

- vizibilitatea, identificarea și marcarea necorespunzătoare a elementelor de control pentru a permite 

o manipulare sigură și rapidă; 

- lipsa mijloacelor de semnalizare și a cunoașterii semnificației acestora; 

- pornire si oprire sigura in functie de riscurile existente; 

- dispozitive de oprire de urgență care previn situațiile periculoase, și le blochează după oprire; 

- defectarea sistemului de alimentare care ar putea cauza o pornire neașteptată sau împiedică oprirea 

elementelor în mișcare; 

- defectarea circuitului de control; 

- neatentie in monitorizarea traiectoriilor elementelor in miscare pentru a evita lovirea persoanelor, 

tintelor din zona de pericol; 

- riscuri datorate fulgerelor; 

- manipularea macaralelor în apropierea cablurilor electrice. 

- funcţionarea defectuoasă a componentelor de siguranţă utilizate la macarale în funcţie de tipul 

macaralei.  

 

Principalele componente generatoare de accidente sunt:  

- Întrerupătoare de limită; 

- Limitatoare de sarcină și moment; 

- Dispozitive de reținere a fluidului cilindrului; 

- Dispozitive pentru blocarea si prevenirea miscarii oblice; 

- Tampoane și opriri; 

- Piese de susținere și curățați șine; 
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- Siguranțe cu cârlig; 

- Contacte electrice la porti sau scari de acces pe macara; 

- Contacte electrice pe usa si trapa de acces in cabina de comanda; 

- Contacte electrice pe pozitia zero a manetelor de comanda; 

- Contactele electrice ale dispozitivelor de blocare a șinei. 

 

1.1.5 Reguli și măsuri pentru evitarea riscurilor 

 

Toate documentele, precum și informațiile cu privire la regulile și avertismentele operatorilor de macara 

trebuie să fie întocmite în limba națională a țării în care este utilizată macaraua. 

Activitatile de identificare a defectelor, reparatii sau inlocuirea pieselor defecte, testarea functionala a 

macaralei dupa reparatii, trebuie efectuate de catre persoane care detin certificat in acest domeniu. 

Certificarea si atestarea trebuie efectuate de catre un organism de inspectie desemnat si recunoscut pentru 

supravegherea si verificarea tehnica in exploatarea macaralelor. 

Macaralele pot fi utilizate numai dacă îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute de producător și dacă sunt 

respectate regulile generale și specifice de protecție a muncii. 

 

- Macaralele nu sunt intretinute sau reparate in timpul functionarii. 

- Este interzisa folosirea macaralelor pentru ridicarea sarcinilor mai mari decat sarcina maxima admisa 

corespunzatoare diagramei de sarcina. 

- Este interzisa folosirea macaralelor cu comanda la sol pentru transportul metalului topit daca acestea 

nu au fost special concepute si construite in acest scop. 

- Este interzisa operarea macaralelor exterioare daca viteza vantului depaseste valorile admise (20 m/s 

pentru macaralele portal sau 15,6 m/s pentru alte macarale), precum si daca temperatura este sub -

20°C. 

- Utilizarea macaralelor este interzisa daca vizibilitatea operatorului este afectata de fum, ceata sau 

obiecte plasate intre macara si campul de actiune al macaralei. 

- Este interzisă operarea macaralelor cu braț dacă în raza brațului există conductori electrici. Trebuie 

asigurata distanta minima de 1,5 m fata de conductoarele neizolate, respectiv 1,2 m fata de 

conductoarele izolate (pentru tensiuni de pana la 1.000V), 3 metri, pentru liniile la care tensiunea 

este mai mica de 57000V; 5 metri, pentru liniile la care tensiunea existenta este egala sau mai mare 

de 57000 V. Pentru zonele de influenta ale liniilor de inalta tensiune peste 6 kV, macaralele trebuie 

sa fie dotate cu dispozitive de semnalizare a intrarii bratului macaralei in zona de influenta. 

- Este interzis transportul de incarcaturi peste persoane, incaperi locuite (cladiri, birouri etc.) sau hale 

industriale. 

- Este interzisa folosirea elementelor rigide pentru conducerea sarcinii. 

- Este interzisa ridicarea sau mutarea sarcinilor atunci cand cablul este in pozitie oblica 

- Este interzisa echilibrarea sarcinilor pentru a le amplasa intr-un punct care nu poate fi deservit in 

mod normal de macara; 

- Este interzis transportul persoanelor cu carlig de macara sau alte dispozitive de prindere 

- Este interzisă lubrifierea, curățarea, întreținerea sau repararea macaralelor în timpul funcționării 

acestora. 

- Este interzisă urcarea și coborârea din macara prin alte locuri decât cele special amenajate pentru 

aceasta și numai când macaraua este staționară. 
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- - Pentru manipularea containerelor care contin gaze sau substante chimice periculoase se folosesc 

suporturi sau dispozitive speciale pentru legarea si transportul acestora. 

 

1.1.6 Obligațiile și responsabilitățile macaragiului 

 

Persoanele care lucrează pe macara trebuie să fie calificate profesional și autorizate în conformitate cu 

prevederile prescripțiilor tehnice ale macaralei și prevederile legale în vigoare în țara în care se utilizează 

macaraua.  

Operatorul de macara are următoarele obligații și responsabilități: 

 

- sa cunoasca macaraua pe care lucreaza si conditiile 

tehnice privind utilizarea acesteia; 

- sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare; 

- sa participe la lucrarile de intretinere, precum si la toate 

verificarile tehnice; 

- sa consemneze in supravegherea, registrul instalatiei de 

ridicat toate observatiile cu privire la deficientele 

acesteia in functionare; 

- nu utilizați echipamentul de ridicat atâta timp cât 

condițiile de siguranță nu sunt îndeplinite într-o zonă 

periculoasă. 

- sa nu foloseasca macaraua in stare de oboseala, boala, 

sub influenta alcoolului sau a substantelor 

halucinogene; 

- la urcarea pe scara de acces la cabină, trebuie sa aveți 

ambele mâini libere 

- sa verifice existenta lubrifiantilor in locurile de ungere, conform indicatiilor din schema de ungere din 

documentatia tehnica; 

- să verifice starea, înfășurarea și fixarea cablurilor sau lanțurilor pe tamburi, role și ochiuri; 

- verificarea carligului si a dispozitivelor de fixare a sarcinii; 

- sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare, iluminat, ventilatie si climatizare; 

- sa verifice existenta si integritatea pieselor instalatiei de ridicat; 

- sa verifice buna functionare a componentelor de siguranta , functionarea limitatorului de sarcina si 

moment; 

- sa nu puna in functiune instalatia de ridicare cu bratul in apropierea conductoarelor electrice aeriene 

sau in zona lor de influenta decat in conditiile prevazute in prezenta prescriptie tehnica; 

- să efectueze manevre numai pe baza comenzilor date în urma codului de semnalizare al personallui 

de sarcină desemnat; semnalul de oprire va fi luat în considerare de orice altă persoană; 

- sa aprinda farurile in caz de vizibilitate redusa cat si pe timp de noapte; 

- sa nu poarte sarcina asupra oamenilor; 

- sa nu transporte persoane cu carlige sau alte dispozitive de prindere si sa nu permita echilibrarea 

sarcinilor dupa greutatea unor persoane; 

- sa efectueze manevrele de deplasare pe orizontala a sarcinilor astfel incat acestea sa se afle la o 

distanta de minim 1 m fata de obiectele din raza de actiune a macaralei; 
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- să interzică accesul altor persoane în cabina de comandă sau pe macara. 

- să aducă în poziția de oprire (poziție „zero”) toate dispozitivele de comandă; 

- sa asigure inchiderea cabinei dupa terminarea programului de lucru, pentru a nu permite pornirea 

macaralei de catre persoane neautorizate. 
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LU 1.2 Comunicatii pentru ridicare 

 

1.2.1 Codurile de semnalizare de manevră 

 

GHIDARE MANUALĂ A ÎNCĂRCĂRILOR. COORDONAREA MÂNĂ-OCHI 

Întrebați orice operator de macara și acesta vă va spune că unul dintre factorii principali pentru un proiect 

de succes este coordonarea. Lucrul în sincronizare cu echipa   de pe teren este nu numai esențial pentru 

siguranță, dar poate ajuta proiectul să se desfășoare fără probleme, în timp util și să-l mulțumească pe 

beneficiar. Cu precizia și acuratețea absolută necesare pentru o lucrare, a putea comunica clar direcția este 

esențială – dar aceasta nu este întotdeauna o sarcină ușoară. Șantierele de construcții pot fi foarte  

zgomotoase și aglomerate, ceea ce înseamnă că comunicarea verbală riscă să fie afectata de zgomotele 

mașinilor. 

Deci, cum urmează un operator, cu o sarcină suspendată în aer, instrucțiunile echipei sale? Folosind metoda 

simplă, dar eficientă a semnalelor de mână. Această tehnică veche este folosită de operatorii de macarale 

din întreaga lume, ajutându-i să primească cu precizie indicații inconfundabile, fără a fi nevoie de echipament 

special sau chiar de cuvinte! Deși radiourile pot fi folosite pentru a transmite mesaje pe santier, există unele 

situații în care un operator va avea nevoie de asistență suplimentară. Există, de asemenea, momente în care 

vizibilitatea direcțională a unui operator este obstrucționată sau vizibilitatea unei zone de încărcare este 

parțial blocată, iar efectuarea unei ridicări în aceste tipuri de condiții poate pune operatorul și lucrătorii din 

jurul lor expuși unui risc grav de rănire. Deși se recomandă folosirea semnalelor de mână în timpul tuturor 

ridicărilor, sunt situații când se va apela cu siguranță la o persoană de semnalizare. Ușor de înțeles, semnalele 

manuale ajută operatorul să evite orice pericol potențial, realizând acțiunile în condiții de siguranță și în timp 

util. 

 

1.2.2 Rolul unei persoane de semnal 

 

  O persoană de semnal are multe responsabilități. Înainte ca o persoană să poată conduce operarea unei 

macarale, trebuie mai întâi să urmeze o pregătire formală și să dobandeasca o calificare în semnalizarea 

macaralei. În timpul antrenamentului, o persoană nu numai că va dezvolta o înțelegere a semnalelor standard 

de mână, dar i se va cere și să se familiarizeze cu multe tipuri diferite de macarale, cu modul în care 

funcționează fiecare macara și cu orice semnal manual specific unui anumit echipament. Persoana care 

semnalează cursantul trebuie să înțeleagă biblioteca mare de semnale fără solicitări de memorie și să 

demonstreze competență în a le reaminti în timpul unei examinări efectuate de un furnizor terț. 

Persoana de semnalizare este, de asemenea, responsabilă pentru prevenirea rănilor și a accidentelor pe cât 

posibil, acest lucru se realizează prin respectarea procedurii stricte în timpul funcționării macaralei, de 

exemplu, stând în vizibilitate clară a operatorului de macara, asigurându-se că zona de operare este ferită de 

oameni sau periculoase. obiecte și efectuând câte un semnal pentru a evita confuzia.  
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1.2.3 Semnale utilizate frecvent 

 

Metoda standard de semnalizare a Ocupational Safety and Health Administration (OSHA) trebuie utilizată 

atunci când operați o macara. 

Când utilizați semnale de mână, Semnalătorul sau RIGGER trebuie poziționat în fața OPERATORULUI cât mai 

departe posibil de sarcină și într-o poziție vizibilă, unde toate semnalele de mână să fie ușor și clar văzute de 

către operator. Viteza mișcării mâinii și a brațului indică viteza de manevră a încărcăturii. 

OPERATORUL DE MACARA și Semnalătorul sau RIGGER-ul trebuie să fie instruiți în teoria și practica Codului 

internațional de semne de mână pentru lucrul cu macara pentru a îndeplini în siguranță instrucțiunile emise 

de Semnalătorul. 

Daca nu se vede cu usurinta sarcina, este necesar ca cineva sa te ajute cu semnalizarea si/sau cand se 

stabileste de firma sau de caracteristicile zonei, este indicat ca, la manevrarea macaralei, sa intervina un 

Semnalătorul sau RIGGER. . Comunicarea prin gesturi între Semnalătorul și operator se va realiza prin 

intermediul unei serii de gesturi specifice, clare și precise în conformitate cu sistemul universal de coduri 

standard sau, dacă se folosește un sistem de radiotelefonie, prin intermediul unor fraze scurte perfect 

testate. si cunoscut de Semnalătorul si OPERATOR. 

Toate persoanele implicate în aceste activități trebuie să cunoască aceste reguli pentru a asigura siguranța și 

prevenirea accidentelor atunci când operați o macara. 

Semnalătorul trebuie să poarte elementele de identificare și îmbrăcămintea adecvată, cum ar fi jachetă, 

mâneci, banderolă reflectorizante și cască.. 
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 Semnale de oprire – sunt unul dintre cele mai importante semnale de mână folosite pe 

un șantier. Când sunt utilizate semnale de oprire, funcționarea echipamentului trebuie 

oprită. 

 

Stop – Pentru a întrerupe sau opri o acțiune, persoana care semnalează va întinde un 

singur braț și își va roti palma în jos; vor începe apoi să balanseze brațul întins înainte și 

înapoi. 

 

 

 

Oprire de urgență – O persoană de semnal va comunica o oprire de urgență extinzând 

ambele brațe orizontale ale corpului cu palmele în jos, din această poziție își va balansa 

brațele înainte și înapoi.  

 

 

 

 

Opreste totul – Acest semnal va opri orice activitate și se realizează prin strângerea 

mâinilor împreună și plasarea lor la nivelul taliei. 

 

 

 

Semnale brat – va informa operatorul de macara despre ce manevră trebuie să efectueze cu braţul. 

 

 

 

Ridică bratul – Pentru a ridica brațul, o persoană care semnalează va întinde un braț 

orizontal pe o parte a corpului și va semnala degetul mare în sus, cu pumnul închis.. 

 

 

 

Coborare brat – Pentru a coborî brațul, persoana care semnalează va întinde un braț pe orizontală și va 

semnala degetul mare în jos, cu pumnul închis.. 

 

 

Balanseaza bratul – Pentru a balansa brațul, persoana care semnalizează va extinde un 

braț orizontal, folosind degetul arătător pentru a indica direcția în care brațul se va 

balansa. 

 

 

 

https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Stop.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Emergency-Stop.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Dog-Everything.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Raise-Boom.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Swing-Boom.jpg
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 Extindeți brațul – Pentru a prelungi brațul, persoana care semnalează își va pune 

mâinile în partea din față a taliei și va îndrepta degetele mari spre exterior, cu degetele 

rămase în pumn. 

  

              

Semnale de încărcare – va dicta ce trebuie să facă operatorul cu o sarcină odată ce 

aceasta a fost ridicată de macara. 

 

 

  Ridicare sarcina – Pentru a ridica sarcina în sus, persoana care semnalizează își va 

întinde brațul vertical spre tavan/cer, va arăta cu degetul arătător și va face cercuri mici 

cu mâna și degetul arătător. 

 

 

 

 

Coboara sarcina – Pentru a coborî sarcina în jos, persoana care 

semnalizează își va întinde brațul pe orizontală, îndreptând 

degetul arătător spre sol, odată ajuns în această poziție va face 

o mișcare circulară cu degetul.. 

 

Persoana de semnalizare poate controla, de asemenea, ritmul 

oricărei mișcări folosind semnale de viteză. 

 

Misca  incet – Pentru a încetini rata unei acțiuni, persoana care face semnalul își va 

pune mâna deasupra mâinii care dă semnalul de acțiune. 

 

Vedeți lista completă aici OSHA standard method hand signals. 

 

  

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=130
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Extend-Boom.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Lower-Boom.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Lower-Load.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Hoist-Load.jpg
https://www.cranerental.com/wp-content/uploads/2018/03/Move-Slowly.jpg
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LU 1.3 Fundamentele electrice de înaltă tensiune 
 

1.3.1 Fundamentele electricității și ale sistemului electric 

Pentru a face față elementelor fundamentale ale electricității, este mai întâi necesar să știm ce este 

electricitatea. Poate fi definită ca ramură a fizicii care studiază fenomenele electrice și magnetice cauzate de 

sarcinile electrice în repaus sau în mișcare. 

Când fenomenele electrice se manifestă într-o anumită regiune a spațiului, se spune că această regiune are 

un câmp electric, datorită prezenței sarcinilor electrice. Dacă o sarcină electrică este plasată într-un astfel de 

spațiu, ea va fi supusă unei forțe, conform legii lui Coulomb.: 

 

F=K• (q•q’)/d^2 

Unde d este distanța dintre sarcinile q, F este forța și K este o constantă de proporționalitate. 

Câmpul electric trebuie să lucreze pentru a muta o sarcină din punctul A din spațiu în alt punct B. Acest lucru 

este definit ca diferența de potențial dintre A și B; și se exprimă ca VAB dacă există o diferență de potențial 

între aceste două puncte, cu unități în Volți (V). 

Putem defini intensitatea curentului ca sarcina care trece printr-o suprafață dată pe unitatea de timp. 

Unitatea sa este amperul (A). 

I= dq/dt 

Odată definite aceste concepte de bază, este necesar să ne referim la diferitele elemente care sunt prezente 

într-un circuit. Aceste elemente sunt clasificate drept liniare dacă comportamentul lor poate fi exprimat 

printr-o funcție liniară. 

Elementele liniare sunt rezistențe, generatoare, bobine sau inductanțe și condensatoare. Este important de 

evidențiat un fenomen legat de rezistențe: aceste elemente produc o cădere de tensiune între bornele lor, 

care este direct proporțională cu curentul care trece prin el; relaţia dintre tensiune şi intensitatea curentului 

se exprimă ca: 

V=R•I 

Unde R, valoarea rezistenței, este constanta de proporționalitate dintre tensiune și curent. Aceasta este 

expresia Legii lui Ohm. 

Elementele neliniare sunt acelea al căror comportament nu este determinat de o funcție liniară. Elementele 

neliniare includ diode și tranzistoare. 

 

În raport cu curentul putem distinge două tipuri: curent alternativ, în care mărimea și direcția curentului 

variază ciclic; și curentul continuu, în care fluxul sarcinilor electrice nu își schimbă direcția în timp, circulând 

întotdeauna în aceeași direcție. 
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SISTEMUL ELECTRIC 

Cele patru etape fundamentale care compun sistemul electric sunt: 

 

1. Generare: care se realizează cu centralele generatoare, unde se obține energie electrică din diferite 

energii primare. 

 

2. Transport: realizat de rețelele de transport. Rețelele sunt linii aeriene care leagă posturile de 

transformare de ridicare ale centralelor electrice cu posturile de transformare reducătoare. Cu alte 

cuvinte, ei sunt responsabili de transportul energiei pe distanțe lungi și la tensiune înaltă, care în 

Spania este între 220 și 400 kV. 

3. Stațiile de transformare step-up sunt situate la ieșirea centralelor de generare, iar misiunea lor 

este de a ridica tensiunea de ieșire la o valoare a tensiunii adecvată pentru transmisia de înaltă 

tensiune. Pe de altă parte, stațiile de transformare descendente îndeplinesc mai multe funcții, 

inclusiv reducerea valorilor tensiunii la valori adecvate pentru încorporare în rețeaua de distribuție. 

4. Distributie: realizata de retelele de distributie. Aceste rețele sunt alcătuite din linii electrice care 

aduc energie către marile centre de consum. Rețelele de distribuție au intervale de tensiune de la 

13,8 la 132 kV. 

5. Transformare și consum: centrele de transformare transformă valorile de medie tensiune ale 

rețelei de distribuție în valori adecvate consumului de joasă tensiune, cu valori de ieșire cuprinse 

între 400 și 230 V. 

 

1.3.2 Lucrați în apropierea liniilor electrice 

 

Efectuarea unei manevre de încărcare într-un anumit loc necesită luarea în considerare a mediului și a 

circumstanțelor locului în care urmează să se desfășoare lucrarea. În acest sens, este indicat să se țină cont 

de zona în care urmează să se desfășoare lucrările, să se folosească regulile de semnalizare a manevrelor, să 

se respecte distanțele de siguranță și să se țină cont de apropierea de liniile electrice aeriene. 

 

ACȚIUNI ANTERIOARE 

După cum sa menționat în secțiunile anterioare, următoarele trebuie verificate în prealabil: 

 

- Dacă există linii electrice aeriene în apropierea zonei de lucru planificate. 

- Distanțele minime dintre linie și capătul brațului în poziția maximă de lucru, deoarece contactul nu 

este necesar pentru a se produce o descărcare. 

- Furnizați accesorii de ridicare izolatoare (de exemplu, curele din poliester etc.) și izolați cuplajele. 

- Legați la pământ macaraua mobilă cu ajutorul unui cablu conectat la un vârf de cupru introdus în 

pământ la o distanță de minim 3 metri de macara. 
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PROCEDURA DE LUCRU PENTRU LUCRĂRI ÎN APROPIEREA LINIILOR ELECTRICE 

Lucrul în apropierea liniilor electrice este foarte periculos deoarece brațul poate pătrunde accidental în zona 

de influență a liniei și poate provoca un accident. 

Prima măsură ce trebuie luată este de a solicita deconectarea liniei atunci când distanța în timpul lucrării este 

sau poate fi mai mică de 5 m. Dacă deconectarea nu este posibilă, trebuie luate următoarele măsuri: 

  

▪ Semnalizarea şi delimitarea zonei de influenţă a liniei. În acest scop se pot folosi delimitările stabilite în 

standardul UNE 58151-1:2001. 

▪  Păstrați o distanță de siguranță. 

 

 

 

• SIÓN NOMINAL 

DISTANCIA MÍNIMA 

 

 

 

Dacă nu este fezabilă menținerea distanței de siguranță, linia trebuie protejată cu un ecran de protecție. 

fiind: 

D: Distanța dintre traverse egală cu 0,5 m. 

d: Distanța ecranului la linia de alimentare de 5 m dacă tensiunea este mai mare sau egală cu 50 Kv și 3 m 

dacă este mai mică de 50 Kv. 

TENSIUNE NOMINALĂ DISTANTA MINIMA 

Până la 1 Kv 1 m 

> 1 Kv până la 110 Kv 3 m 

> 110 Kv până la 220 Kv 5 m 

> 220 Kv până la 380 Kv 5 m 

Linie cu tensiune necunoscută 5 m 
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Distanța până la liniile electrice. 

 

1.3.3 Procedura de contact accidental 

 

În cazul contactului accidental al brațului sau al cablurilor cu o linie electrică sub tensiune, macaragiu trebuie 

să rămână calm și să rămână în cabină până când linia este scoasă din funcțiune, deoarece în interiorul cabinei 

nu există pericol de electrocutare. Dacă este posibil, ar trebui să avertizeze toate persoanele implicate în 

operațiuni să stea departe de vecinătatea macaralei autopropulsate și, dacă este posibil, să încerce să mute 

macaraua într-o zonă sigură. 

Cu toate acestea, dacă sunteți absolut forțat să îl abandonați, ar trebui să faceți acest lucru sărind cu 

picioarele împreună, cât mai departe de mașină pentru a evita contactul simultan între mașină și sol. 

 

1. Pentru lucrări în vecinătatea liniilor electrice trebuie să se țină seama de următoarele considerații: 

▪ Pentru lucrul într-o zonă neobișnuită, verificați prezența oricăror conductori aerieni. 

▪ Mentineti distantele minime de siguranta fata de liniile de inalta tensiune. Dacă acest lucru nu este 

posibil, liniile trebuie deconectate. 

▪ Dacă tensiunea de linie este necunoscută, distanța minimă de siguranță dintre mașină și cabluri nu 

trebuie să fie mai mică de 5 metri. Acest lucru se aplică în mod egal tuturor dispozitivelor și accesoriilor 

instalate pe mașină. 

▪ Rețineți că vântul poate mișca cablurile și că componentele mașinii pot oscila în timpul mișcărilor bruște. 

Această abordare simplă neintenționată poate provoca un arc electric. 

▪ Trebuie respectate distantele minime de siguranta fata de liniile de inalta tensiune si liniile electrice ale 

cailor ferate, tramvaielor etc. 

▪ Aparatul nu trebuie utilizat pentru a îndepărta materialele de sub liniile electrice dacă orice parte a 

mașinii și/sau accesoriile auxiliare pot intra în contact cu linia de alimentare, cu excepția cazului în care 

serviciile locale ale companiei de distribuție a energiei electrice au dat permisiunea. 

▪ În cazul în care se efectuează lucrări de sudare pe sarcină/coș, clema cu șurub a aparatului de sudură 

trebuie să fie fixată pe partea mecanică, astfel încât să nu se transmită curent de compensare. 
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2. Aparatul trebuie împământat înainte de a fi pus în funcţiune în următoarele cazuri:  

 

▪ La apropierea de instalaţii de transmisie (staţii de radio şi televiziune, posturi de radio etc.). 

▪  La apropierea de instalaţii de înaltă frecvenţă. 

▪  În cazul unor furtuni puternice sau a unei furtuni pe cale să izbucnească. 

 

3. Dacă, în ciuda tuturor grijilor, are loc un șoc electric, trebuie respectate următoarele:  

 

• Rămâneți calm și nu vă mișcați. 

• Avertizaţi persoanele din apropiere să păstreze o distanţă de siguranţă. 

• Distanța minimă trebuie să fie de cel puțin 10 m (zonă de influență). (Zona de influență). 

• Părăsiți zona de influență (când părăsiți zona de influență, țineți picioarele închise și 

continuați să săriți din cauza tensiunii pasajului). 

• Nu părăsi niciodată postul de comandă. Rămâi unde ești și nu atinge niciun obiect. 

• Solicitati imediat ca liniile să fie deconectate în timpul conducerii. 

• Înainte de a salva persoane din circuitul electric, linia de alimentare trebuie deconectată. 

• În cazul unei platforme de ridicare, lucrul trebuie oprit imediat, iar utilajul trebuie 

împământat. 

• Rămâneţi în cabină şi manevraţi astfel încât contactul cu linia de alimentare să înceteze. Nu 

vă panicați. 

• Îndepărtați vehiculul de șantier și împiedicați pe cineva să se apropie de anvelopele care sunt 

încă umflate. 

• Dacă nu este posibil să opriți contactul (fără a provoca ruperea liniei), rămâneți în cabină și 

țineți oamenii departe până când linia a fost deconectată. 

 

4. Dacă vehiculul ia foc sau sunteti forțat să abandonati vehiculul:  

 

▪ Verificați să nu existe linii electrice pe sol sau pe vehicul, caz în care lăsați vehiculul pe partea opusă. 

▪ Sari în jos din vehicul, evitând întotdeauna să atingi vehiculul și solul în același timp. 

▪ Încearcă să cazi cât mai departe de cabină, cu picioarele împreunate și mergi cu picioarele împreună 

și cât mai aproape unul de cealalt , făcând pași mici, sărind sau păstrând un singur punct de contact 

cu solul (un picior) și evitarea oricăror obiecte din zonă. 

▪ Nu trebuie făcuți pași mari, deoarece este posibil ca diferența de potențial dintre cele două picioare 

să fie suficient de mare pentru a deveni letală. 

 

5. Pe de altă parte, dacă ești prezent:  

 

▪ Stați departe de șantier și nu încercați să ajutați eventualele victime. 

▪  Dacă observați că contactul cu linia persistă sau că un conductor (cablu) s-a desprins sau s-a rupt, 

sunați la compania de electricitate pentru a deconecta linia. 

▪  Dacă sunt victime, chemați o ambulanță, cereți asistență medicală.  
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6. Dacă fulgerele lovesc în timpul unei furtuni, procedați după cum urmează: 

 

▪ Opriți imediat lucru. 

▪   Coborâți încărcătura/coșul la sol pe cât posibil. 

▪  Retrageți brațul  cât mai mult posibil sau coborâți-l într-o poziție sigură. Dacă acest lucru nu este 

posibil, operatorul trebuie să rămână la controlul mașinii. 
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LU 1.4 Unelte si echipamente 
 

1.4.1 Limite de utilizare a sarcinilor și a echipamentelor de ridicare 

 

Accesoriile de ridicare trebuie selectate în funcție de sarcinile care trebuie manipulate, punctele de prindere, 

dispozitivul de cuplare și condițiile atmosferice și ținând cont de modul și configurația amarării. 

Ansamblurile de accesorii de ridicare trebuie să fie marcate clar, astfel încât utilizatorul să fie conștient de 

caracteristicile lor dacă nu sunt îndepărtate după utilizare.  

Accesoriile de ridicare trebuie depozitate astfel încât să nu fie deteriorate sau 

atunci când lucrați cu macarale, sunt întotdeauna luați în considerare mulți factori pentru a asigura 

funcționarea corectă a utilajului. Unul dintre aceste aspecte este calculul sarcinii maxime pe care o poate 

ridica o macara fara a suferi complicatii sau a provoca accidente.. 

 

Putem spune, de exemplu, că atunci când lucrați cu o macara 

hidraulică pentru camion nu puteți depinde de anvelope 

pentru a menține vehiculul și sarcina complet stabilă în timpul 

operațiunii de ridicare. 

Camionul folosește patru ancore care acționează ca un 

echilibru și servesc pentru a preveni răsturnarea macaralei 

într-o parte sau alta. Cu toate acestea, este o greșeală comună 

să presupunem că greutatea sarcinii pe o macara va fi 

distribuită în mod egal pe fiecare dintre cele patru platforme. 

Aici este necesar să se calculeze potențiala forță care va fi 

exercitată pe orice platformă înainte de a decide dacă este sau 

nu sigur să ridici greutatea. 

  Pentru a face acest lucru, trebuie urmați acești trei pași: 

 

1. Adăugați greutatea macaralei în sine la greutatea sarcinii pe care încercați să o ridicați pentru a obține 

greutatea totală care va fi împinsă în jos pe platformele de ancorare. Nu contează dacă utilizați 

sistemul de model metric sau englezesc. 

2. Înmulțiți pătratul razei uneia dintre platformele de ancorare cu PI pentru a obține suprafața. Raza 

platformei este egală cu jumătate din diametrul acesteia. Asigurați-vă că utilizați același sistem de 

măsurare, fie metric, fie model englezesc, pe care l-ați folosit la Pasul 1. 

3. Împărțiți greutatea totală utilizată în Pasul 1 la suprafața calculată în Pasul 2 pentru a obține sarcina 

potențială totală pe una dintre platformele de ancorare, atât în lire, cât și în kilograme. Dacă macaraua 

dvs. nu este calificată să gestioneze acea cantitate sau mai mult, nu va fi sigur să o ridicați. 

 

AVERTIZĂRI 

Nu ridicați nicio sarcină decât dacă stabilizatoarele sunt extinse corespunzător și macaraua este orizontală. 

Atunci când se calculează o sarcină, trebuie avut în vedere că toate accesoriile sunt luate în considerare și ca 

sarcină, nu doar materialul de manipulat. Prin urmare, la sarcina care trebuie ridicată trebuie adăugată și 

greutatea frânghiei, cârligului, grinzilor, chingilor și cătușelor pentru a determina greutatea totală a 

încărcăturii. 
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Nu presupuneți că o configurație de chingi diferite face ridicarea mai sigură, deoarece puteți presupune că 

aveți sarcina de lucru sigură prin numărul de chingi care alcătuiesc ramura. 

 

Atunci când ridicați obiecte rigide cu trei sau patru ramuri de chingi, trebuie să vă asigurați că cel puțin 

două dintre chingi pot transporta întreaga sarcină singure. 

 

1.4.2 Reglementarea echipamentelor de ridicare 

 

În scopuri de reglementare, trebuie făcută o distincție între accesoriile de ridicare și alte echipamente 

utilizate pentru ridicarea sarcinilor cu mașini de ridicat. 

 

ACCESORII DE RIDICARE 

Scopul Directivei 2006/42/CE, transpusă în legislația națională prin Decretul Regal 1644/2008, este de a stabili 

cerințele pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a mașinilor, pentru a asigura siguranța acestor 

mașini și libera sa circulatie. Se precizează expres în cererea sa: 

 

- Accesorii de ridicare. 

- Lanțuri, cabluri și curele. 

 

DIRECTIVA DE MAȘINI OFERĂ URMĂTOARELE DEFINIȚII 

- Accesoriu de ridicare: o componentă sau un echipament care nu este parte integrantă a mașinii de 

ridicat, care permite prinderea sarcinii, situată între mașină și sarcină, sau pe sarcina însăși, sau 

destinată să fie parte integrantă a sarcinii și comercializată separat. Chingile și componentele lor sunt, 
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de asemenea, considerate accesorii de ridicare. 

- Lanțuri, frânghii și chingi: lanțuri, frânghii și chingi concepute și construite pentru ridicare ca parte a 

mașinilor de ridicat sau a accesoriilor de ridicat. 

Alte definiții considerate a fi de interes sunt: 

 

- Producator: Persoana fizică sau juridică care proiectează și/sau produce mașini sau mașini parțial 

finalizate reglementate de prezentul decret regal și care este responsabilă de conformitatea acestor 

mașini sau mașini parțial finalizate cu prezentul decret regal, în vederea comercializării lor sub 

propriul nume sau marcă comercială sau pentru uz propriu. În absența unui producător în sensul 

prezentului decret regal, orice persoană fizică sau juridică care introduce pe piață sau pune în 

funcțiune mașini sau mașini parțial finalizate reglementate de prezentul decret regal va fi considerată 

producător. 

- Reprezentant autorizat: o persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitatea Europeană care a 

primit un mandat scris de la producător pentru a îndeplini în numele său total sau parțial obligațiile 

și formalitățile legate de prezentul decret regal. 

- Punerea in functiune: Prima utilizare, în conformitate cu utilizarea prevăzută, în Comunitatea 

Europeană, a unei mașini reglementate de prezentul decret regal. 

 

Cerințe esențiale suplimentare de sănătate și siguranță pentru a compensa pericolele care decurg din 

operațiunile de ridicare 

Mașinile care prezintă pericole din cauza operațiunilor de ridicare trebuie să respecte cerințele Directivei 

Mașini. Este important să fii familiarizat cu anumite concepte legate de siguranța accesoriilor de ridicare, de 

exemplu: 

 

- Coeficient de lucru: raportul aritmetic dintre sarcina pe care o poate suporta o componentă, garantat 

de producător sau reprezentantul său autorizat, și sarcina maximă de lucru marcată pe componentă.  

-  Coeficientul de testare: raportul aritmetic 

dintre sarcina utilizată pentru efectuarea 

încercărilor statice sau dinamice asupra 

mașinii de ridicat sau a unui accesoriu de 

ridicat și sarcina maximă de lucru marcată pe 

mașina de ridicat sau respectiv pe accesoriul 

de ridicare.  

- Test static: încercarea în timpul căreia 

mașina de ridicat sau un accesoriu de ridicare 

este mai întâi inspectată și supusă unei forțe 

corespunzătoare sarcinii maxime de lucru 

înmulțite cu coeficientul de încercare static 

adecvat și apoi reinspectată odată ce sarcina 

a fost îndepărtată pentru a se asigura că nu a avut loc nicio deteriorare.  

- Test dinamic: încercarea în timpul căreia mașina de ridicat este operată în toate configurațiile sale 

posibile la sarcina maximă de lucru înmulțită cu coeficientul de încercare dinamică adecvat, ținând 

cont de comportamentul dinamic al mașinii de ridicat, pentru a verifica funcționarea corectă a 

acestuia. 
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1.4.3 Măsuri de protecție împotriva pericolelor mecanice 

 

Pentru a evita riscurile datorate lipsei de stabilitate, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie 

să utilizeze metode de verificare adecvate. În plus, trebuie prevăzute dispozitive care să prevină căderea 

echipamentelor, componentelor sau încărcăturii. Atunci când se folosesc accesorii, acestea trebuie să poată 

rezista la solicitările la care sunt supuse, iar accesoriile de ridicare trebuie proiectate și fabricate astfel încât 

să prevină defecțiunile datorate oboselii sau uzurii. 

Materialele folosite trebuie alese ținând cont de mediul de lucru așteptat, acordând o atenție deosebită 

coroziunii, abraziunii, impacturilor, temperaturilor extreme, oboselii, fragilității și îmbătrânirii. Acestea 

trebuie proiectate și fabricate astfel încât să poată rezista fără deformare permanentă sau defecte vizibile 

supraîncărcărilor datorate încercărilor statice. Calculele de rezistență trebuie să asigure un nivel adecvat de 

siguranță. Sculele trebuie să poată rezista fără eșec la încercările dinamice efectuate cu sarcina maximă de 

lucru înmulțită cu coeficientul de încercare dinamică. În general, acestea trebuie efectuate în cele mai 

nefavorabile condiții pentru a asigura un rezultat favorabil. 

 

- Scripeți, tamburi, role, frânghii și lanțuri. Scripeții, tamburii și rolele trebuie să aibă diametre 

compatibile cu dimensiunile cablurilor sau lanțurilor cu care pot fi echipate. 

Tamburii și rolele trebuie proiectate, fabricate și instalate în așa fel încât cablurile sau lanțurile cu 

care sunt echipate să poată fi înfășurate fără a părăsi locația prevăzută. 

Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau susținerea sarcinii nu trebuie să aibă îmbinări decât la 

capete. Cu toate acestea, îmbinările vor fi tolerate în acele instalații care, prin proiectarea lor, sunt 

destinate să fie modificate periodic în funcție de nevoile de utilizare. 

Coeficientul de lucru al ansamblului de cabluri și al capetelor acestuia este selectat pentru a garanta 

un nivel adecvat de siguranță; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5. 

Coeficientul de lucru al lanțurilor de ridicare trebuie 

ales astfel încât să garanteze un nivel adecvat de 

siguranță; de regulă, acest coeficient este egal cu 4. 

Pentru a verifica dacă a fost atins un coeficient de 

lucru adecvat, producătorul sau reprezentantul său 

autorizat trebuie, pentru fiecare tip de lanț și cablu 

utilizat direct pentru ridicarea sarcinii și pentru 

fiecare tip de capăt de cablu, să efectueze încercările 

corespunzătoare sau să dispună astfel de încercări. 

efectuat.  

 

- Accesorii de ridicare și componente ale acestora. Accesoriile de ridicare și componentele acestora 

trebuie dimensionate pentru un număr de cicluri de funcționare în conformitate cu durata de viață 

prevăzută în condițiile de funcționare specificate pentru aplicația în cauză, ținând cont de 

fenomenele de oboseală și de îmbătrânire. în plus: 

  

a) Coeficientul de lucru al combinațiilor cablu-sârmă/capăt cablu trebuie să fie ales astfel încât să 

garanteze un nivel adecvat de siguranță; acest coeficient este, de regulă, egal cu 5. 

b) În cazul în care se folosesc lanțuri cu zale sudate, acestea trebuie să fie de tip zale scurte. 

Coeficientul de lucru al lanțurilor trebuie ales pentru a garanta un nivel adecvat de siguranță; de 
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regulă, acest coeficient este egal cu 4. 

c) Coeficientul de lucru pentru frânghii sau curele textile depinde de material, metoda de fabricație, 

dimensiuni și utilizare. Acest coeficient este ales pentru a garanta un nivel adecvat de siguranță; 

este, de regulă, egală cu 7, cu condiția ca materialele utilizate să fie de calitate dovedită excelentă 

și procesul de fabricație să fie adecvat utilizării prevăzute. În caz contrar, coeficientul va fi, de 

regulă, mai mare pentru a asigura un nivel echivalent de siguranță. Corzile sau clemele din fibre 

textile nu trebuie să fie prevăzute cu nicio îmbinare, buclă sau legătură decât la capătul chingii 

sau la închiderea unei chingi fără sfârșit. 

d) Coeficientul de lucru al tuturor componentelor metalice care alcătuiesc sau utilizate cu o chinga 

trebuie să fie ales pentru a garanta un nivel adecvat de siguranță; de regulă, acest coeficient este 

egal cu 4. 

e) Sarcina maximă de lucru a unei chingi cu mai multe picioare trebuie determinată ținând cont de 

coeficientul de lucru al celui mai slab picior, de numărul de picioare și de un factor de reducere 

care depinde de configurația chingi. 

f) Pentru a verifica dacă a fost atins un coeficient de lucru adecvat, producătorul sau reprezentantul 

său autorizat trebuie, pentru fiecare tip de componentă menționat la literele (a), (b), (c) și (d), să 

efectueze teste sau să se efectueze astfel de teste. 

 

1.4.4 Controlul mișcărilor 

 

Toate mișcările sarcinilor trebuie să fie întotdeauna efectuate în siguranță, întotdeauna în limitele specificate. 

Trebuie luate măsuri adecvate dacă mai multe sarcini converg simultan. Trebuie să se asigure că nu vor exista 

mișcări neașteptate sau căderi ale sarcinilor.  

 

MIȘCAREA ÎNCARCĂRILOR ÎN TIMPUL MANIPULARII 

Mașinile trebuie proiectate astfel încât să poată fi controlată traiectoria încărcăturilor și a sculelor, evitându-

se eventualele coliziuni cu persoane sau obiecte.  

 

INFORMAREA ŞI MARCAREA LANŢURILOR, CABLURILOR 

 

Fiecare lanț, cablu sau curele de ridicare trebuie să poarte o identificare clar vizibilă cu numele și adresa 

producătorului sau reprezentantului său autorizat și identificarea certificării corespunzătoare. 

Certificarea menționată mai sus trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

 

a) numele și adresa producătorului și, după caz, reprezentantul său autorizat. 

b) O descriere a lanțului sau frânghiei, inclusiv dimensiunile sale nominale, fabricarea acestuia, materialul 

utilizat la fabricarea acestuia și orice tratament metalurgic special la care a fost supus materialul 

c) Metoda de testare utilizată. 

d) Sarcina maximă de lucru care trebuie suportată de lanț sau frânghie.  

 

Poate fi indicat un interval de valori în funcție de aplicațiile vizate.  
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INFORMAREA SI MARCAREA ACCESORIILOR DE RIDICAT 

 

Accesoriile de ridicare trebuie să aiba următoarele informații: Identificarea materialului atunci când aceste 

informații sunt necesare pentru siguranță în utilizare, sarcina maximă de lucru. 

În cazul accesoriilor de ridicare pentru care marcarea este indisponibila, informațiile trebuie date pe o plăcuță 

sau alt mijloc echivalent și să fie atașate ferm de accesoriu. 

Marcajele trebuie să fie lizibile și să fie amplasate într-un loc în care să nu poată dispărea ca urmare a uzurii 

sau să compromită rezistența accesoriului.  

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PENTRU ACCESORII DE RIDICARE 

 

Lifting accessories must be accompanied by an instruction manual containing at least the following 

information: 

Accesoriile de ridicare trebuie să fie însoțite de un manual de instrucțiuni care să conțină cel puțin 

următoarele informații 

 

1.4.5 Riscuri comune ale utilizării echipamentelor sau derivate din alte procese 

productive conexe 

 

RISCURI GENERALE MĂSURI PREVENTIVE 

 

Capcane din cauza:  

Existența mecanismelor și angrenajelor în aer liber. 

Persoane situate în apropierea zonei de lucru a 

macaralei. 

Plasarea picioarelor intre cricul hidraulic al unuia 

dintre stabilizatori si sol in operatia de coborare. 

 

Mecanismele și angrenajele trebuie protejate prin 

carcase de rezistență suficientă. 

Persoanele implicate în manevre nu trebuie să fie 

aflate în apropierea zonei de lucru a macaralei, cu 

excepția lucrărilor de atașare sau demontare cu 

macaraua nemișcată. 

 La coborârea liftului, operatorul trebuie să plaseze 

picioarele între brațele sau platformele de 

susținere a liftului și sol. 

 

Caderi la diferite niveluri din cauza:  

În timpul stricarii sau recepționării încărcăturii 

atunci când aceasta este efectuată la niveluri 

diferite de cel în care se află mașina. 

Lipsa elementelor de protecție colectivă în 

ascensoarele dotate cu pasarele frontale și 

laterale. 

Lucrari efectuate in apropierea pantelor. 

Existenta unor terenuri neregulate, putin 

rezistente si/sau alunecoase. 

Lucrul cu vizibilitate slabă sau iluminare 

insuficientă. 

Alterarea sau recepția încărcăturii trebuie să se 

facă pe suprafețe plane și rezistente. 

Ascensoarele echipate cu pasarele frontale și 

laterale trebuie să aibă elemente de protecție 

colective, cum ar fi balustrade complete. 

Nu amplasați macaraua pe un teren denivelat, care 

nu este foarte rezistent și/sau alunecos, precum și 

în apropierea pantelor instabile. 

Nu sari din cabina la sol. Utilizați sistemele de acces 

securizate la acesta. 

Nu urcați pe sarcini sau obiecte improprii pentru 

îmbunătățirea vizibilității operațiunii efectuate de 

macara, veți căuta o locație corectă și sigură. 
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Sărind din cabină la sol.  

Amplasarea macaralei aproape de denivelări. 

 

Caderi la acelasi nivel din cauza:  

Lipsa de ordine si curatenie in zona de lucru. 

Zona de lucru cu bălți, noroi etc. 

Iluminare deficitară a zonei de lucru. 

 

Păstrați zona de lucru curată și fără obstacole. 

Așezați platouri când există bălți sau noroi. 

Asigurați iluminare adecvată în jurul macaralei. 

 

Contactul cu obiecte ascuțite în timpul pregătirii 

sau manipulării încărcăturilor din cauza: 

Încărcături cu muchii ascuțite și/sau bavuri, așchii 

etc. 

Existenta elementelor de taiere prezente la locul 

de munca fara FP corespunzator. 

 

Inspectați încărcătura înainte de a se strica, 

verificând dacă este ambalată corect, fără 

proeminențe, nereguli, așchii, bavuri etc. 

Folositi protectie mecanica si manusi anti-taiere. 

 

Căderea obiectelor asupra oamenilor din cauza: 

Ridicarea sarcinilor care sunt grav deteriorate sau 

ținute pe loc de obiecte libere sau de obiecte 

scufundate în noroi. 

Existența încărcăturilor prost stivuite. 

Defectarea elementelor de ridicare si transport a 

sarcinii: circuit hidraulic, frane etc. 

Din cauza ciocnirii sarcinilor sau a capătului 

brațului cu un obstacol, ruperea cablurilor sau a 

altor elemente. 

 

Înainte de a începe lucrul, verificați starea 

circuitului hidraulic, frânelor, cablurilor etc. 

Ridicați încărcăturile odată ce acestea au fost 

corect stricate, verificând să nu existe obiecte 

libere sau dacă sunt scufundate în noroi. 

Operatorul de macara trebuie să aibă întotdeauna 

o bună vizibilitate a întregului traseu al brațului și a 

sarcinii acestuia. Dacă este necesar, trebuie să fiți 

asistat de o altă persoană (semnalizator), care este 

în permanentă comunicare cu macaraua. 

Verticala zonei de trecere a încărcăturii trebuie să 

fie liberă de persoane sau vehicule. 

 

Ciocniri ale încărcăturii cu persoane  și/sau 

materiale  din cauza: Existenței personalului sau 

materialelor în zona pe unde trece macaraua.  

Intrarea cu macaraua in zonele de lucru, tranzit sau 

depozitare fara notificare prealabila. 

Vizibilitate limitată pentru operatorul de macara.  

 

Zona de tranzit al macaralei trebuie să fie liberă de 

persoane sau obiecte și dacă o zonă poate fi 

invadată de persoane sau obiecte, trebuie să se 

anunțe prealabil persoanele implicate să 

părăsească ea. 

Operatorul de macara trebuie să poată vedea 

întreaga manevră de încărcare. 

 

Supraefort în pregătirea manuală a sarcinii din 

cauza: 

Asistență la ridicarea manuală a sarcinilor. 

Încercarea de a elimina manual oscilațiile de 

sarcină. 

Manipularea manuală a materialului auxiliar cu o 

greutate mai mare de 25 kg.  

 

Forța manuală nu trebuie utilizată pentru 

echilibrarea sarcinilor, pentru a le controla sau 

pentru a evita orice oscilație. 

Preveniți oscilarea sarcinilor și, dacă apar, opriți 

manevra până când oscilația se oprește. 

Nu manipulați manual materiale auxiliare cu o 

greutate mai mare de 25 kg. 
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Arsuri din cauza:  

Contact cu suprafețele fierbinți (gaze de 

eșapament). 

Manipularea sau contactul cu curele mobile. 

Operatorii implicați în operațiunile de la docurile 

de încărcare trebuie să poarte mănuși de protecție 

anti-abrazive. 

 

Traumă sonoră în interiorul cockpitului, zonei de 

lucru etc., din cauza: 

Zgomotul generat de motor și/sau zona de lucru 

(șantiere, trafic etc.), cu niveluri de expunere (nivel 

echivalent zilnic) peste 87 dB(A). 

 

Operatorul de macara trebuie să poarte aparate de 

protecție auditivă adecvate tipului de zgomot 

(spectru de frecvență) existent în conformitate cu 

Decretul Regal 286/2006 (În Spania) și cu 

standardul UNE-EN 458 (European) cu condiția ca 

evaluarea riscurilor să determine existența riscului. 

pentru sunet de traumă. În acest caz, comunicațiile 

dintre persoanele implicate în operațiunea de 

încărcare, cum ar fi utilizarea semnalelor gestuale. 

 

Intoxicatia cu gazele de evacuare din cauza:  

Apropierea de țevile de eșapament ale motoarelor 

cu combustie, mai ales atunci când reglarea 

acestora este defectuoasă. 

Intrarea în cabina macaralei a gazelor de 

eșapament din cauza unei țevi sparte. 

Ruperea conductelor de conducere a gazelor la 

mutarea materialelor. 

 

Trebuie sa existe un program de intretinere 

preventiva a macaralei care sa conteze revizuirea 

tuturor conductelor legate de evacuarea gazelor de 

evacuare a motorului. 

Operatorul de macara trebuie să se afle într-un loc 

care să îi permită să vadă operațiunile de încărcare 

în timp ce se află departe de orificiile de evacuare a 

gazelor de eșapament. 

 

De atins la finalizarea modulului 

Cunoştinţe:  

▪ Legislația aplicabilă a țării privind condițiile de sănătate și siguranță 

▪  Cerinţe pentru utilizarea lor 

▪  Proceduri şi instrucţiuni privind manipularea acestora, precum şi deţinerea de cunoştinţe 

 

Abilități și competențe: 
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EVALUARE 
1. Pentru lucrări în apropierea liniilor electrice. Identificați răspunsul fals. 

 Operatorul de macara trebuie să rămână în cabină și să manevreze astfel încât contactul cu linia de 

alimentare să înceteze. 

 Prima măsură ce trebuie luată este să se solicite deconectarea liniei atunci când distanţa în timpul 

lucrării este sau poate fi mai mică de 10m. 

 În cazul contactului accidental al arborelui sau cablurilor cu o linie electrică sub tensiune, părăsiți zona de 

influență doar sărind în afara drumului. Când faceți acest lucru, țineți picioarele închise din cauza tensiunii 

pasajului. 

 Dacă nu este posibil ca contactul să înceteze (fără a provoca ruperea liniei), rămâneți în cabină, ținând 

oamenii departe, până când linia a fost deconectată. 

 

2. SIGNALER sau RIGGER. Marcați răspunsul/răspunsurile corecte 

 Este asistentul operatorului de macara. 

 Nu are nevoie de nicio îmbrăcăminte specială 

 Folosește un cod de semnale pentru a manevra în siguranță și pentru a evita accidentele. 

 Comunicarea gestuala intre macaragiu si operator se face printr-o serie de gesturi specifice, clare si 

precise in conformitate cu sistemul universal de coduri standard sau, daca se foloseste un sistem 

radiotelefonic, prin intermediul unui sistem radiotelefonic. 

  În mod normal, el/ea nu stă niciodată în fața Operatorului.   

 

3. Identificați factorii de risc în funcționarea macaralei: 

 Sistem de iluminat inadecvat pentru activitatea de desfasurat; 

 Vizibilitatea, identificarea și semnalizarea necorespunzătoare a elementelor de control pentru a permite 

o manipulare sigură și rapidă. 

 Fără dispozitive de oprire de urgență pentru a preveni situațiile periculoase și pentru a le bloca după 

oprire; 

 Defecțiuni ale componentelor de siguranță utilizate la macarale în funcție de tipul macaralei. 

 Toate cele de mai sus 

 

4. Atribuțiile și responsabilitățile operatorului de macara includ: 

 Nu cunoaște macaraua pe care lucrează și condițiile tehnice de utilizare a acesteia; - Nu știe codul de 

semnalizare. 

 Nu cunoaște codul de semnalizare, aceasta este doar responsabilitatea RIGGER-ului. 

  Nu contribuie la lucrările de întreţinere şi nici prezenţa lui nu este necesară la toate verificările tehnice. 

  El operează instalaţia de ridicare cu braţul în vecinătatea conductoarelor electrice aeriene sau în zona 

lor de influenţă. 

  Toate sunt corecte 

  Toate sunt false 

 

5. Un o persoana semnalizator comunică o oprire de urgență; 

 Întinzând ambele brațe orizontal peste corp, cu palmele în jos, din această poziție el/ea balansează 

brațele înainte și înapoi. 

  Adevărat 
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  Fals 

 

6. Accesoriile de ridicare trebuie să fie însoțite de un manual de instrucțiuni care să conțină cel puțin 

următoarele informații. Marcați răspunsul corect 

 Utilizarea prevăzută. 

  Limitele de utilizare. 

  Instructiuni de asamblare, utilizare si intretinere 

 Coeficientul de testare static utilizat. 

  Toate cele de mai sus 

 

7. În timpul operațiunilor cu macaraua, operatorul de macara poate fi prins de existența unor mecanisme 

și angrenaje în aer liber.  

 Adevărat 

 Fals 
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MODULUL 2 - Tachelaj 
Timp de învățare (LU) : (6 ore) 

 

 

INTRODUCERE 

 

Scopul celui de-al doilea modul este de a informa operatorul de macara cu privire la principalele operațiuni 

de tachelaj și verificările pre-operaționale care trebuie efectuate si care includ cerințele pentru planificarea 

și efectuarea unei ridicări cu ajutorul unei macarale și a componentelor de tachelaj disponibile în mod 

obișnuit, cum ar fi curele, carlige. , șuruburi cu ochi și tendicuri. Modulul explorează în detaliu tipurile de 

cabluri și principalele lor criterii de utilizare și inspecție. Apoi explică principalele elemente de montaj, 

îngrijirea, utilizarea, întreținerea și eliminarea acestora. 

A treia unitate va ajuta cursantul să planifice și să efectueze o ridicare în siguranță, explicând principalele 

calcule de sarcină, noțiunile principale de ridicare și calculul gravitației. Modulul continuă apoi cu 

configurațiile de chingi. Ultimele două unități sunt dedicate tachelarului si ridicării. 

Unitățile identifică pericolele de bază în manevrare și ridicare, explică principalele proceduri de protecție 

pentru controlul sau eliminarea acestor pericole. 

Toate informațiile conținute în modul ar trebui să fie utilizate împreună cu reglementările aplicabile de către 

contractori, supraveghetori, operatori, instalatori și alții care livrează sau primesc instrucțiuni despre 

elementele de bază ale montajului și ridicării în siguranță. 

 

OBIECTIVE 

 

Acest modul are ca scop specificarea competențelor necesare pentru a efectua tachelaj avansat, inclusiv 

planificarea și pregătirea pentru lucru, efectuarea de verificări operaționale, efectuarea în siguranță și 

eficientă a activităților avansate de tachelaj pentru o serie de sarcini. 

Acest modul ar trebui completat cu cerințele de reglementare naționale. După finalizarea modulului, 

cursantul va putea: 

 

▪ Planifica  și pregăti  pentru operațiunile de tachelaj. 

▪ Verifica  problemele și defecțiunile echipamentelor și demonstrați procedurile de răspuns adecvate. 

▪ Efectua  eficient și în siguranță operațiuni avansate de tachelaj. 
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LU 2.1 Cablu de sârmă  
 

Cablurile de sârmă sunt utilizate pe toate tipurile de lucrări de macara și șantiere de construcții. Există 

diferite tipuri de cabluri de sârmă care pot fi utilizate pentru domenii specifice; prin urmare, este important 

să luați în considerare următorii factori: 

 

- Un factor de siguranță este pus pe toate cabluriile utilizate în industrie. O bucată eșantion de cablu 

este testată până la distrugere, ceea ce dă 

• sarcină de rupere minimă (M.B.L.) și această sarcină de rupere este apoi împărțită la 

• factorul de siguranță (relevant pentru cablurile de sârmă utilizate) pentru a oferi sarcina de 

lucru sigură (S.W.L.) pentru cablul respectiv. 

 

Se emite un certificat de testare pentru fiecare tambur de cablu de la producători și se eliberează un 

certificat de testare cu fiecare lungime dintr-un tambur, care indică sarcina de lucru în siguranță a cablului. 

Există diferite construcții de cabluri, fiecare având propria sa utilizare particulară. Cu toate acestea, există 

trei lucruri de observat atunci când examinați construcția: 

 

1. numărul de fire în fiecare tronson, 

2. numărul de fire din fiecare cablu, 

3. direcția în care se așează firele și șuvițele (în spirală) în cablu. 

 

SELECȚIA FIRELOR DE SÂRMĂ   

 

Atunci când selectează echipamentul, un operator de macara trebuie să ia în considerare modul de eliminare 

a pericolelor pentru personal, public și proprietate, atâta timp cât frânghia va fi utilizată și în toate condițiile 

de expunere și funcționare. 

Primul lucru de luat în considerare este sarcina de lucru deoarece în funcție de sarcina de lucru și factorul de 

siguranță, vom avea rezistența la rupere a cablului de sârmă. 

Alți factori care influențează alegerea unui cablu sunt dimensiunea, gradul, tipul și construcția care sunt 

specificate de către producătorii de echipamente sau frânghii. Putem rezuma șase cerințe de bază atunci 

când alegem cablul: 

 

- Cablul trebuie să aibă suficientă rezistență pentru a suporta sarcina maximă care poate fi aplicată. 

- Cablul  trebuie sa reziste la indoiri repetate fara a ceda firul din cauza oboselii. 

- Cablul  trebuie sa reziste la abraziune. 

- Cablul  trebuie sa reziste la deformare si strivire. 

- Cablul  trebuie sa reziste la rotatie. 

- Cablul  trebuie sa reziste la coroziune. 
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 TIPURI DE CABLURI 

 

Cele patru construcții de bază sunt: 

 

Întindere obișnuită/regulată: toate firele au aceeași 

dimensiune 

Warrington: firele exterioare sunt alternativ mai mari și mai 

mici 

Umplere: firele mici umplu spațiile dintre firele mai mari 

Etanșare: stratul exterior al firelor are un diametru mai mare 

decât firele stratului interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPLUL DE RĂSCUIRE  SI ROTIRE 

 

Când un cablu de sârmă suportă o sarcină, pot fi observate două efecte: 

 

1. Când cele două capete ale unui cablu de sârmă sunt fixate, forța aplicată provoacă răsucirea în 

punctele fixe. 

2. Când unul dintre capetele firului este liber și o sarcină este atașată, cablul de sârmă tinde să se 

rotească. 

 

Dacă sarcina și înălțimea cresc, cablul de sârmă tinde să se rotească mai mult. Gradul în care funia generează 

răsucire depinde de construcția sa. Există două tipuri principale de cabluri de sârmă pentru a contracara acest 

efect: cablul de sârmă fără rotație care are trei straturi de sarme în direcții diferite de așezare față de cel 

precedent și cablul de sârmă rezistent la rotație care are două straturi de sarme. În acest fel, cuplul de răsucire 

al fiecărui strat este compensat de cuplul de răsucire al următorului strat. 
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REZISTENTA LA OBOSEALA SI ABRAZIUNE 

 

Cablurile de sârmă tind să se deterioreze din cauza oboselii la încovoiere la care sunt supuse atunci când 

suportă o sarcină și se îndoaie pe  tamburi. Abraziunea are loc între cablul de sârmă și  tamburi. Pentru a 

preveni acest lucru, ar trebui folosit un cablu de sârmă cu un diametru exterior mare al sarmei. 

 

FORȚA DE STRIVIRE 

 

În aplicațiile de înfășurare cu mai multe straturi, cablul de sârmă trebuie instalat cu o tensiune între 2 și 10% 

din rezistența la rupere pentru a evita strivirea între straturi și deteriorarea.  

 

INSPECȚIA SĂRMEI 

Este esențial să existe un program bine planificat de inspecții regulate, efectuat de un inspector cu 

experiență. Cablurile în serviciu continuu trebuie verificate zilnic în timpul operațiunilor normale și inspectate 

săptămânal. O inspecție mai completă și amănunțită a tuturor cablurilor trebuie făcută cel puțin o dată pe 

lună. Aceste verificări sunt obligatorii și depind de reglementările țării. 

O înregistrare a fiecărui cablu trebuie să raporteze data instalării, dimensiunea, construcția, lungimea, gradul 

de funcționare și orice defecțiune găsită. Inspectorul va decide dacă cablu trebuie aruncat pe baza deciziei 

dacă firele sunt rupte, uzate sau abrazive, dacă diametrul cablului este redus, dacă cablul este întins  sau   și 

dacă firele sunt zdrobite, aplatizate sau blocate. 

 

PROCEDURI ȘI PRECAUȚII CU CABLURI DE SÂRMĂ 

 

▪ Asigurați-vă că pentru lucrare este utilizată dimensiunea și construcția corectă a cablului. 

▪ Lubrifiați frânghia în mod regulat conform instrucțiunilor producătorului. 

▪ Nu supraîncărcați niciodată frânghia. Minimizați încărcarea șocurilor. Pentru a vă asigura că frânghia 

nu este slăbită, porniți sarcina cu grijă, aplicând puterea fără probleme și în mod constant. 

▪ Nu folosiți niciodată frânghii înghețate. 

▪ Luați precauții speciale și/sau folosiți o frânghie de dimensiuni mai mari oricând: 

 

- Greutatea exactă a încărcăturilor este necunoscută 

- Există posibilitatea de încărcare cu șoc 

- Condițiile sunt anormale sau severe 

- Există pericole pentru personal. 

 

▪ Folosiți lubrefiant pentru a proteja frânghia de colțuri și margini ascuțite. 

▪  Evitați să trageți frânghia de sub încărcături sau peste obstacole. 

▪  Nu scăpați frânghia de la înălțime. 

▪  Depozitați toată frânghia nefolosită într-un loc curat și uscat. 

▪  Nu folosiţi niciodată cablu de sârmă care a fost tăiat, îndoit sau zdrobit. 

▪  Asigurați-vă că capetele cablurilor sunt prinse corespunzător. 

▪  Folosiți în orice moment degetare în armăturile pentru ochi. 
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▪ Preveniți ca buclele din liniile slăbite să fie strânse și îndoite. Dacă se formează o buclă, nu o trageți 

- desfă-o. Odată ce o frânghie este îndoită, deteriorarea este permanentă. Un punct slab va rămâne, 

indiferent cât de bine este îndreptat îndoirea. 

▪  Verificați dacă există vibrații  anormale ale liniei. 

▪  Evitați curbele inverse. 

▪  Asigurați-vă că tamburii   au diametrul potrivit pentru funia utilizată. 

▪  Asigurați-vă că snopii sunt aliniați și că unghiul flotei este corect. 

▪  Ropii cu caneluri adânc uzate sau stricate, jante crăpate sau rupte și rulmenți uzați sau deteriorați 

trebuie înlocuite. 

▪  Asigurați-vă că frânghia se înfășoară corect pe tambur. Nu înfășurați niciodată mai mult decât 

cantitatea corectă de frânghie pe orice tambur. 
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LU 2.2 ECHIPAMENT DE MONTAJ 
 

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ: PRINCIPII DE OPERARE ȘI CONTROALE 

 

Abilitățile de ridicare sunt utilizate în milioane de locuri de muncă, de la construcții la industria aerospațială. 

Macaralele și tachelajul sunt instrumente importantea în industria prelucrătoare, industria de prelucrare și 

în multe alte zone industriale. Din păcate, de multe ori antrenamentul pentru utilizarea corectă și selectarea 

tachetului este considerat de la sine înțeles sau ignorat complet. Numai metodele și practicile aprobate 

trebuie utilizate pentru tachelaj. Iar operațiunile de tachelaj trebuie efectuate numai de personal instruit și 

experimentat. 

Operatorii de macarale mobile trebuie să recunoască orice condiții în schimbare în mediul lor de lucru care 

ar putea afecta siguranța. Un operator de macara mobilă menține întotdeauna un mediu de lucru sigur și știe 

cum să folosească echipamentul individual de protecție (EIP) și echipamentul de siguranță. 

În operațiuni, comunicarea este vitală pentru ca tot personalul implicat în ridicare să fie conștient de ceea ce 

se întâmplă. Documentația precum jurnalele de bord și certificarea macaralei sunt esențiale pentru 

organizarea operațiunilor zilnice ale unei macarale. 

Instalatorii și operatorii de macara trebuie să se asigure întotdeauna că toate componentele instalației sunt 

sigure și că sarcina este echilibrată. Ei trebuie să se asigure că nu există nicio răsucire în leagănul cu mai multe 

picioare și că chingi neutilizate sunt depozitate în siguranță în afara drumului. 

Cel mai important, operatorii și montatorii trebuie să își planifice echipamentele de ridicat și să se asigure că 

au un loc unde să-și plaseze încărcătura în siguranță. 

 

Unelte de ridicare 

 

Mecanismele de ridicare joacă un rol important în operația de ridicare. Funcția lor este de a lega strâns 

obiectele și de a le atârna pe macara. Există o mare varietate de unelte de ridicare. Dacă există cunoștințe 

insuficiente sau se face o alegere greșită, ridicarea poate eșua și pot provoca accidente. Toate dispozitivele 

de ridicare trebuie testate de examinatori calificați și marcate corespunzător cu o sarcină de lucru sigură 

(SWL). Unele unelte de ridicare includ curele de cablu, lanțuri, cătușe, șuruburi cu ochi, cârlige, inele, zale și 

pivoturi. 

 

ACCESORII SPECIFICE DE RIDICARE: TIPURI, UTILIZĂRI, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNLOCUIRE 

 

Operatorii de macara trebuie să fie conștienți de ce echipament  să folosească, cum să-l folosească și cum se 

compară limitele de sarcină de lucru (WLL) cu funia sau lanțul folosit cu acesta. 

Toate fitingurile trebuie să aibă o rezistență adecvată pentru aplicare. Pentru ridicarea deasupra capului ar 

trebui folosită numai feronerie din oțel aliat forjat, cu capacitate de încărcare. Echipamentul cu sarcină 

nominală este ștampilat cu WLL. 

Este important să inspectați echipamentul în mod regulat și înainte de fiecare ridicare. Verificați semnele de: 

 

- uzura, 

- fisuri, 

- coroziune severa, 

- deformare/coduri, 
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- piese nepotrivite, 

- daune evidente. 

 

CÂRLIGE DE RIDICARE 

 

Cârligele sunt o parte vitală a echipamentului de ridicare. 

 

• Ar trebui să fie echipate cu prinderi de siguranță (cu excepția cârligelor de sortare sau de prindere). 

• Ar trebui să fie oțel aliat forjat cu WLL ștanțat sau marcat pe el. 

• Ar trebui să fie încărcat la mijlocul cârligului. Aplicarea sarcinii la vârf va încărca cârligul excentric și va 

reduce considerabil sarcina de lucru sigură. 

• Ar trebui să fie inspectate regulat și des. Identificati uzură, crăpături, coroziune și răsucire - în special la 

vârf - și verificați gâtul pentru semne de deschidere 

 

 
 

Sfat de siguranță: ori de câte ori două sau mai multe frânghii trebuie să fie plasate peste un cârlig, utilizați o 

cătușă pentru a reduce uzura ochilor degetarului. 

 
CLIPURI DE SÂRMĂ 

 

Clemele de frânghie sunt utilizate pe scară largă pentru realizarea terminațiilor de capăt. Clemele sunt 

disponibile în două modele de bază: șurub în U și prindere cu pumn. 
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Când utilizați cleme U-bolt, operatorul trebuie să se asigure că are tipul potrivit de clemă. Se recomandă 

clemele din aliaj forjat, clemele U-bolt trebuie atașate corect. Secțiunea în U trebuie să fie în contact cu 

capătul mort al frânghiei. 

 

 

PASUL 1 

 
APLICAȚI PRIMUL CLIP la o lățime de bază de 

la capătul mort al cablului de sârmă. U-Bolt 

peste fundătură. Capătul activ se sprijină în șa 

cu clips. Strângeți piulițele uniform la cuplul 

recomandat. 

 

PASUL 2  

 
APLICĂ A DOUA Clema cât mai aproape de 

buclă posibil. U-Bolt peste fundătură. Rotiți 

piulițele ferm, dar NU Strângeți. 

 

PASUL 3 

 
APLICA TOATE CELELALTE CLEME. Spaţiul 

uniform între primele două şi 6-7 diametre de 

frânghie unul de celălalt. 

 

PASUL 4   

 
APLICATII TENSIUNE şi strângeţi toate 

piuliţele la cuplul recomandat. 

 

PASUL  5 

 
VERIFICAȚI CUPLUL   după ce funia a fost în 

funcțiune. 

 



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

SWIVELS 

▪ Reduceți sarcinile de încovoiere pe accesoriile de montaj, permițând încărcăturii să se orienteze liber. 

▪  Ar trebui să fie folosit în loc de cătușe în situațiile în care cătușele se pot răsuci și deveni încărcate 

excentric. 

 

CATUSE 

Inelele cu cârlig sunt împărțite în două categorii principale: lanț (tip „D”) și cătuș de tip ancoră (arc). Ambele 

sunt disponibile cu știfturi cu șurub sau știfturi rotunde. 

 

 
 

Cătușe în uz 

De amintit: 

 

▪ Pentru ridicare, ar trebui să fie fabricat din oțel aliat forjat. 

▪   Nu înlocuiți știfturile de lanț cu șuruburi. Știfturile sunt 

proiectate și fabricate pentru a se potrivi cu capacitatea 

cătușei. 

▪  Verificați uzura, deformarea și deschiderea. Verificați regulat 

coroana pentru uzură. Aruncați cătușele uzate vizibil la 

coroană. 

▪  Nu folosiți o cătușă unde va fi trasă sau încărcată într-un 

unghi. Acest lucru îi reduce drastic capacitatea și deschide 

picioarele. 

▪  Nu folosiţi cătuşe pentru şuruburi dacă bolţul se poate 

rostogoli sub sarcină şi se poate deşuruba. 

 

ȘURUBURI CU INEL 

 

Șuruburile cu ochi sunt clasificate în principal în șuruburi simple (fără umeri) și șuruburi cu ochi de tip umăr. 
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- Lungimea șurubului trebuie să fie de 1-1,5 

ori diametrul șurubului și să fie total găurit 

pe sarcină. 

-  Orificiul șurubului se va potrivi în șurub. 

 

 

 

 

 

 

 

Șurub cu ochi în uz 

▪ Pentru ridicare, utilizați șuruburi cu ochi sau inelare din oțel aliat forjat. 

▪  Folosiți șuruburi cu umeri sau gulere. Șuruburile fără umeri sunt bune pentru 

încărcare verticală, dar se pot îndoi și pierde o capacitate considerabilă sub 

încărcare unghiulară. Chiar și cu umeri, șuruburile cu ochi și inele își pierd o 

oarecare capacitate atunci când sunt încărcate într-un unghi. 

▪  Asigurați-vă că șuruburile sunt în unghi drept față de orificiu, contactează 

suprafața de lucru și au piulițele strânse. 

▪  Împachetați șuruburile cu șaibe atunci când este 

necesar pentru a asigura un contact ferm și uniform 

cu suprafața de lucru. 

▪  Asigurați-vă că găurile filetate pentru șuruburile sunt 

suficient de adânci pentru o prindere uniformă. 

▪  Aplicați încărcături în planul ochiului, niciodată în 

cealaltă direcție. Acest lucru este deosebit de 

important în cazul curelelor de căpăstru, care dezvoltă 

întotdeauna o tragere unghiulară în șuruburile cu 

ochi, cu excepția cazului în care se folosește o bară de împrăștiere. 

▪  Nu introduceți niciodată vârful cârligului într-un șurub cu ochi. Folosește în schimb o cătușe. 

▪  Nu aruncați chingile printr-o pereche de șuruburi. Atașați o chinga separată la fiecare șurub. 

 

BLOCURI DE RUPA 

▪ Un bloc cu un singur snop sau mai multe, care se deschide pe o parte, astfel încât o 

frânghie să poată fi alunecată peste snopi, în loc să fie trecută prin bloc. 

▪  Disponibil cu cârlig, cătușe, ochi și accesorii de capăt pivotante. 

▪  Utilizat în mod normal atunci când este necesar să schimbați direcția de tragere pe o 

linie. Stresul asupra blocului de smulgere variază enorm în funcție de unghiul dintre liniile 

de avans și de sarcină. 
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INELE DE PALAN 

Montajul trebuie să poată monta sarcina pentru a 

asigura stabilitatea acesteia atunci când este ridicată. 

Acest lucru necesită cunoștințe despre configurațiile 

sigure ale curelei și utilizarea feroneriei aferente, cum 

ar fi cătușe, șuruburi și cleme de cablu. Determinarea 

limitelor de sarcină de lucru ale echipamentului de 

tachelaj, precum și a greutății încărcăturii este o cerință 

fundamentală a practicii de montare în siguranță. 

Este extrem de important să nu folosiți niciun echipament care este suspectat a fi nesigur sau inadecvat până 

când o persoană competentă verifică adecvarea acestuia. 

Limitele de sarcină de lucru ale tuturor echipamentelor de ridicare și echipament de montaj se bazează pe 

condiții ideale care pot fi rareori replicate în câmpul real. Este important ca un operator de macara să 

recunoască factorii care pot afecta limitele sarcinii de lucru nominale ale echipamentului. 

 

Tenditori 

Poate fi furnizat cu fitinguri de capăt cu ochi, fitinguri de capăt cu cârlig, fitinguri de capăt de falcă, fitinguri 

de capăt și orice combinație a acestora. 

 

▪ Sarcinile nominale se bazează pe diametrul exterior al porțiunii filetate a fitingului de capăt și de tipul 

de fiting de capăt. Tipurile de maxilare, ochi și cioț sunt evaluate în mod egal; tipurile de cârlig sunt 

evaluate mai jos. 

▪  Ar trebui să fie oțel aliat fără sudură. 

▪  Când tenditoarele sunt expuse la vibrații, blocați cadrele pe armăturile de capăt. Acest lucru va 

preveni întoarcerea și slăbirea. Utilizați sârmă sau piulițe de blocare furnizate de producător pentru 

a preveni întoarcerea. 

▪  Când strângeți un tendizor, nu aplicați un cuplu mai mare decât ați face la un șurub de dimensiuni 

egale. 

▪ Inspectați frecvent tenditoarele pentru fisuri în fitingurile de capăt (în special la gâtul tijei), fitinguri 

deformate, tije și corpuri deformate și îndoite, fisuri și îndoituri în jurul porțiunii filetate interioare și 

semne de deteriorare a filetului. 
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CHINGI: TIPURI, MATERIALE, SIGURANȚĂ, UTILIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNLOCUIRE 

 

Operatorii  profesioniști trebuie să fie capabili să descrie utilizarea echipamentelor de ridicare și funcțiile 

acestora. 

Chingile de cabluri ar trebui inspectate frecvent pentru fire rupte, îndoire, abraziune și coroziune. Toate 

chingile de cabluri trebuie să fie fabricate din oțel de plug îmbunătățit, cu miezuri independente de cabluri 

de sârmă pentru a reduce riscul de strivire. 

 

CABLURI DE SÂRMĂ 

 

Cablul este format din fire individuale așezate într-un număr de șuvițe, care sunt apoi înfășurate în jurul unui 

miez central. Numărul diferit de fire în șuvițe și diferitele metode de aranjare pot afecta caracteristicile 

slingului de cablu de sârmă. Cablul trebuie să fie echipat cu un degetar și cu manșon metalic presat și marcat 

cu o sarcină de lucru sigură (SWL).  

 

 

Puncte de inspecție 

 

Cablu de frânghie nu trebuie utilizat și trebuie eliminat dacă este prezent oricare dintre următoarele. 
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Diferite tipuri de daune posibile pentru cabluri de sârmă 

 

Utilizarea chingilor de cablu pentru ridicarea materialelor oferă 

mai multe avantaje față de alte tipuri de chingi. Deși nu este la 

fel de puternic ca lanțul, are o flexibilitate bună cu greutate 

minimă. Ruperea firelor exterioare avertizează asupra defecțiunii 

și lasă timp să reacționeze. Pe suprafețe netede, cârligul coșului 

ar trebui să fie înclinat împotriva unei trepte sau a unei schimbări 

de contur pentru a preveni alunecarea frânghiei pe măsură ce se 

aplică sarcina. 

Unghiul dintre sarcină și chingă trebuie să fie de aproximativ 60 

de grade sau mai mare pentru a evita alunecarea. Pe cutii sau lăzi 

de lemn, frânghia se va săpa suficient în lemn pentru a preveni 

alunecarea. La alte încărcături dreptunghiulare, frânghia trebuie 

protejată cu apărători sau dispozitive de protecție de sarcină la 

margini pentru a preveni îndoirea. 

Încărcăturile nu trebuie lăsate să se rotească sau să alunece de-a 

lungul frânghiei în timpul unei ridicări. Slingul sau sarcina se pot 

zgâria sau deteriora. 

 

LANȚURI SLINGS 

 

Slingurile cu lanț sunt potrivite pentru aplicații care 

necesită flexibilitate și rezistență la abraziune, tăiere și 

temperaturi ridicate. Oriunde se sprijină pe margini 

ascuțite, curele de lanț ar trebui să fie căptușite pentru a 

preveni îndoirea verigilor și pentru a proteja sarcina. Nu 

legați niciodată un nod într-o praștie de lanț pentru a 

scurta raza de acțiune. Inspectați curele de lanț pentru 

uzura și uzura verigilor interioare la exteriorul butoiilor de 

verigi. 

 

Sling de lanț în uz
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Operatorii de macarale ar trebui să verifice curelele de lanț pentru a depista urme și crestături care pot cauza 

concentrații de tensiuni și slăbirea verigilor. Dacă tăieturi sau crestături sunt adânci sau mari în zonă sau 

reduceți dimensiunea verigii sub uzura admisă, scoateți lanțul din funcțiune. Orice reparații trebuie efectuate 

conform specificațiilor producătorului. 

 

SLING FIRE DE FIBRA 

Slingurile de cablu din fibre sunt preferate pentru unele aplicații deoarece sunt flexibile, prind bine sarcina și 

nu îi strică suprafața. Totuși, acestea trebuie folosite numai la sarcini ușoare și nu trebuie utilizate niciodată 

pe obiecte care au muchii ascuțite capabile să taie frânghia sau în aplicații în care chinga va fi expusă la 

temperaturi ridicate, abraziune severă sau acizi. 

Alegerea tipului și mărimii de frânghie va depinde de aplicație, de greutatea care trebuie ridicată și de unghiul 

praștii. Înainte de a ridica orice sarcină cu o sling de frânghie din fibră, asigurați-vă că inspectați cu atenție 

chinga. Slingurile din fibre se deteriorează mult mai rapid decât chingile de sârmă și rezistența lor reală este 

foarte greu de estimat. 

Ca și alte chingi, slingurile din frânghie din fibre trebuie inspectate în mod regulat. Căutați uzura externă și 

tăierea, uzura internă între fire și deteriorarea fibrelor. Deschideți frânghia desfăcând firele, dar aveți grijă să 

nu le îndoiți. Interiorul frânghiei ar trebui să fie la fel de luminos și curat ca atunci când era nou. Verificați 

dacă există fire și fire rupte sau slăbite. 

 

SLING WEB SINTETICE 

Slingurile web sunt disponibile în două materiale - nailon și poliester. Nailonul este rezistent la multe alcalii, 

în timp ce poliesterul este rezistent la mulți acizi. Slingurile din nailon sunt mai frecvente, dar slingurile din 

poliester sunt adesea recomandate acolo unde spațiul pentru cap este limitat, deoarece se întind doar la 

jumătate mai mult decât chingile din nailon. 

Slingurile sintetice oferă o serie de avantaje în scopuri de tachelaj: 

 

- Rezistenta și lățimea lor relativă creează mult mai puțină tendință de a deteriora sau zgâria 

suprafețele fin prelucrate, foarte lustruite sau vopsite și mai puțină tendință de a zdrobi obiectele 

fragile decât frânghiile din fibre, cablurile de sârmă sau lanțurile. 

- Datorita flexibilitatii lor, tind sa se muleze pe forma sarcinii. 

- Nu ruginesc si astfel nu vor pata prefabricate ornamentale din beton sau piatra. 

- Nu produc scântei și pot fi folosite în siguranță în atmosfere explozive. 

- Minimizează răsucirea și rotirea în timpul ridicării. 

- Greutatea lor scazută permite montarea ușoară, moliciunea lor împiedică tăierea mâinilor, iar 

pericolul de rănire de la o sling care se balansează liber este minim. 

- Sunt elastice și se întind sub sarcină mai mult decât cablul de sârmă sau lanțul și astfel pot absorbi 

șocuri mari și amortizează sarcinile. În cazurile în care întinderea sling-ului trebuie redusă la 

minimum, ar trebui utilizată o sling cu capacitate de încărcare mai mare sau un sling din poliester. 

 

Slingurile sintetice sunt disponibile într-o serie de configurații utile în construcții. 
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SLING DE NYLON 

  

Tip 1: Triunghi și Choker (TC) - Elementul de la fiecare capăt 

produce cel mai eficient cârlig de choker. Poate fi folosit și în 

cârlige verticale și coș. 

 

 

Tip 2: Triunghi &Triunghi (TT) - Feronerie la fiecare capăt pentru 

utilizare în coș sau cârlig vertical. 

 

 

Tip 3: Flat Eye & Eye (EE) - Sling popular, versatil, utilizat în cârlige 

verticale, choker și coș. Ușor de îndepărtat de sub încărcături. 

 

 

 

Tip 4: Twisted Eye & Eye (EE) - Ochii întoarși în unghi drept față 

de corpul praștii. Formează un cârlig de șoc superior și permite o 

potrivire mai bună pe cârligul macaralei din cârligul coșului. 

 

Tip 5: Endless (EN) - Sling economic  și adaptabil, fără puncte fixe 

de uzură. Folosit la toate cârligele. Ambele capete ale unei bucăți 

de chingă sunt lipite și cusute pentru a forma o bucată continuă. 

Ele pot fi folosite ca cârlige verticale, cârlige de căpăstru, în 

aranjamente choker sau ca cârlige pentru coș. Deoarece punctele 

de contact ale încărcăturii pot fi deplasate la fiecare ridicare, 

uzura este distribuită uniform și durata de viață a curelei este prelungită. 

 

Tip 6: Ochi inversat (RE) - Extrem de puternic și durabil pentru aplicații continue și/sau abuzive.   
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LU 2.3 Introducere în tachelaj și ridicare 

 

Operatorii de macarale mobile sunt implicați în montaj pentru a se asigura că acesta este realizat în siguranță 

și în mod corespunzător. Deși operatorii de macarale mobile s-ar putea să nu efectueze montajul, ei trebuie 

să aibă cunoștințe despre procedurile de montaj. Operatorii de macara mobile au ultimul cuvânt și 

responsabilitatea pentru orice ridicare efectuată de macara. 

Operatorul de macara ar trebui să știe ce echipamente să folosească, cum să îl folosească și cum se compară 

limitele de sarcină de lucru (WLL) cu frânghia sau lanțul folosit cu acesta. Toate fitingurile trebuie să aibă o 

rezistență adecvată pentru aplicare. Pentru ridicarea deasupra capului ar trebui folosită numai feronerie din 

oțel aliat forjat, cu capacitate de încărcare. Echipamentul cu sarcină nominală este ștampilat cu WLL. 

Operatorii de macara trebuie să inspecteze echipamentul în mod regulat și înainte de fiecare ridicare. 

 

UTILIZAREA LANTULUI, ÎNGRIJIREA ȘI INSPECȚIA 

Utilizare 

Atunci când folosesc curele de lanț, operatorii ar trebui: 

▪ Înainte de utilizare, inspectați lanțul și atașamentele urmând instrucțiunile de la „inspecție” de mai 

jos. 

▪ Nu depășiți în niciun moment limita de sarcină de lucru. Operatorul ar trebui să rețină că următorii 

factori enumerați pot reduce sarcina pe care o susține un lanț: 

- Accelerarea ratei de aplicare a sarcinii poate produce supraîncărcări periculoase. 

- Răsucirea, înnodarea sau îndoirea legăturilor subiecților la încărcare neobișnuită, scăzând sarcina 

de lucru a slingului. 

- Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate chingile poate reduce sarcina de 

lucru a chingii. 

- Variații ale unghiului sarcinii față de sling, pe măsură ce unghiul scade, sarcina de lucru a sling-ului 

va crește. 

▪ Lanț liber de toate răsucirile, nodurile și îndoirile. 

▪ Centrarea sarcinii în cârlig(e); zăvoarele cu cârlig nu trebuie să suporte sarcina. 

▪ Evitați smuciturile bruște la ridicare și coborâre. 

▪ Echilibrarea tuturor sarcinilor; evita răsturnarea încărcăturilor. 

▪ Folosiți tampoane în jurul colțurilor ascuțite. 

▪ Nu scăpați sarcina pe lanțuri. 

▪ Potriviți dimensiunea și limita de sarcină de lucru a atașamentelor, cum ar fi cârligele sau inelele, cu 

dimensiunea și limita de sarcină de lucru a lanțului. 

▪ Pentru ridicarea deasupra capului, utilizați numai lanțuri din aliaj și accesorii de gradul 80 și mai sus. 

 

Îngrijire 

Operatorul trebuie să-și amintească întotdeauna că: 

▪ Lanțurile necesită depozitare atentă și întreținere regulată 

▪ Lanțurile trebuie depozitate într-un loc curat și uscat. 

▪ Pentru a evita coroziunea, lanțurile trebuie lubrifiate înainte de depozitarea prelungită. 

▪ Lanțurile nu trebuie să fie încălzite; aceasta le va altera tratamentul termic. Finisajul suprafeței 

lanțului nu poate fi modificat sau schimbat. Pentru medii dure este disponibil un lanț special. 
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Inspecţie 

Este important atât să inspectați în mod regulat curele de lanț, cât și să păstrați evidența tuturor inspecțiilor 

lanțului. 

Înainte de inspectare, curățați lanțurile cu un solvent non-acid/non-caustic, astfel încât urmele, uzura și alte 

defecte să fie vizibile. Verificați fiecare legatura pentru următoarele condiții: 

- Se răsucește sau se îndoaie. 

- Creșteri sau crestături. 

- Uzură excesivă la punctele de lagăr. 

- Întinde-te. 

Legături principale, legături de cuplare sau atașamente distorsionate sau deteriorate, în special răspândite în 

deschiderea gâtului cârligelor. Marcați clar fiecare legarura sau atașament care arată oricare dintre condițiile 

enumerate mai sus pentru a indica respingerea; scoateți din serviciu până când este reparat corespunzător. 

 

Chinga DE NYLON: UTILIZARE, ÎNGRIJIREA ȘI INSPECȚIE 

Utilizare 

Practici de operare în siguranță: Deteriorarea curelelor sintetice de la abraziune sau tăiere poate fi prevenită 

dacă pe șantier este asigurată o protecție adecvată. Materialele obișnuite folosite pentru a proteja chinga de 

deteriorarea prin abraziune nu oferă o protecție adecvată împotriva tăierii. Dacă un sling este expus  la o 

margine sub presiune, poate apărea tăierea cu excepția cazului în care este furnizată o metodă dovedită de 

protecție. 

Înainte de a face o ridicare, sarcina trebuie ridicată ușor și apoi coborâtă, astfel încât plăcuțele de uzură să 

poată fi inspectate pentru deteriorări. Dacă plăcuțele prezintă semne de tăiere, ridicarea trebuie testată din 

nou folosind un alt tip/stil de plăcuță de uzură. Protecția deteriorată sau utilizată necorespunzător poate 

duce la deteriorarea sau defectarea sling-ului. Inspectați înainte de fiecare utilizare. Verificați pentru tăieturi, 

rupturi sau deteriorări care ar putea împiedica protejarea slingului. Asigurați-vă că protecția este de 

dimensiunea și tipul corecte pentru a proteja chinga. Preveniți alunecarea sau alunecarea plăcuțelor și a 

curelei pe marginea sarcinii. Moartea sau rănirea poate apărea din cauza utilizării, întreținerii și/sau inspecției 

necorespunzătoare. 

 

▪ Determinați greutatea încărcăturii. Greutatea sarcinii trebuie să se încadreze în capacitatea nominală 

a curelei. 

▪ Selectați chinga cu caracteristici adecvate pentru tipul de sarcină, cuplaj și mediu. 

▪ Slingurile nu trebuie încărcate peste capacitatea nominală. Trebuie luată în considerare unghiul sling-

ului la încărcare care afectează capacitatea nominală. 

▪ Slingurile cu fitinguri care sunt folosite ca un cârlig de șoker trebuie să aibă o lungime suficientă 

pentru a asigura că acțiunea de sufocare are loc pe chingă și niciodată pe un accesoriu. 

▪ Slingurile utilizate într-un cârlig de coș trebuie să aibă sarcina echilibrată pentru a preveni alunecarea. 

▪ Deschiderea fitingurilor trebuie să aibă forma și dimensiunea corespunzătoare pentru a se asigura că 

fitingul se va așeza corect în cârlig sau în alte accesorii. 

▪ Slingurile vor fi întotdeauna protejate împotriva tăierii de colțuri ascuțite, margini ascuțite, 

proeminențe sau suprafețe abrazive. 

▪ Slingurile nu trebuie târâte pe podea sau pe o suprafață abrazivă. 

▪ Slingurile nu trebuie să fie răsucite sau legate în noduri sau unite prin înnoduri. 

▪ Slingurile nu trebuie trase de sub sarcini dacă sarcina se sprijină pe chingă. 
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▪ Nu scăpați curele echipate cu accesorii metalice. 

▪ Slingurile care par a fi deteriorate nu vor fi folosite decât dacă sunt inspectate și acceptate. 

▪ Slingul trebuie să fie cuplat într-o manieră care să asigure controlul sarcinii. 

▪ Personalul, inclusiv porțiuni ale corpului uman, nu trebuie ținut între sling și sarcină și între sling și 

cârligul macaralei sau cârligul de ridicare. 

▪ Personalul trebuie să stea departe de sarcina suspendată. 

▪ Încărcarea cu șoc trebuie evitată. 

▪  Se va evita răsucirea și îndoirea  ramurilor . 

▪  Sarcina aplicată cârligului trebuie să fie centrată în baza (bolul) cârligului pentru a preveni încărcarea 

punctuală a cârligului. 

▪  În timpul ridicării, cu sau fără sarcină, personalul trebuie să fie atent la posibile agățari. 

▪  Picioarele (ramurile) slingurilor trebuie să conțină sau să susțină sarcina din părțile laterale de 

deasupra centrului de greutate când se utilizează cârligul cu coș. 

▪  Slingurile trebuie să fie suficient de lungi, astfel încât capacitatea nominală a chingii să fie adecvată 

atunci când se ia în considerare unghiul picioarelor (ramurilor). 

 

Îngrijire 

Slingurile utilizate în medii în care sunt supuse expunerii continue la lumina ultravioletă (lumina soarelui) 

trebuie testate la o capacitate nominală de două ori semestrial sau mai des, în funcție de severitatea 

expunerii. Testele au confirmat că slingurile de nailon își pierd între cincizeci și șaizeci de procente din 

rezistență după 36 de luni de expunere continuă la lumina soarelui. Poliesterul pierde aproximativ treizeci de 

procente în aceeași perioadă. 

O chinga trebuie scoasă din serviciu dacă oricare dintre următoarele este vizibilă: 

▪ Dacă eticheta de capacitate nominală a sling-ului lipsește sau nu poate fi citită 

▪  Arsuri acide sau alcaline 

▪  Topirea, carbonizarea sau stropii de sudură pe orice parte a slingului 

▪  Găuri, rupturi, tăieturi,  sau particule încorporate 

▪  Cusături rupte sau uzate în îmbinările portante 

▪  Uzură abrazivă excesivă 

▪  Noduri în orice parte   

▪  Distorsiuni, uzură abrazivă excesivă 

▪  Orice condiții care provoacă îndoieli cu privire la rezistența sling-ului. 

 

Inspecții 

Înregistrările scrise de inspecție trebuie stabilite și păstrate la dosar pentru fiecare chinga nouă. Înregistrările 

ar trebui să includă toate informațiile preluate de pe eticheta de identificare a Sling-ului (tip, acoperire, 

capacitate nominală, fabricație și data achiziționării), împreună cu locația acestuia. Aceste înregistrări trebuie 

actualizate după fiecare inspecție periodică. 

IMPORTANT: toate inspecțiile trebuie efectuate numai de personal instruit și calificat. 

(a)   Inspecție inițială: înainte de a fi pusă în funcțiune orice chingă nouă sau reparată, aceasta va fi 

inspectată pentru a se asigura că este utilizată chinga corectă, precum și pentru a determina că 

chinga îndeplinește cerințele acestei specificații și nu a fost deteriorată  în expediere. 

(b)   Inspecție frecventă: Această inspecție trebuie efectuată de fiecare dată când este utilizată chinga. 

(c)   Inspecție periodică: Frecvența inspecției trebuie să se bazeze pe: 1. Frecvența utilizării Slingului. 2. 
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Severitatea condițiilor de serviciu. 3. Experiența dobândită cu privire la durata de viață a chingilor 

utilizate în aplicații similare. 4. Inspecțiile periodice trebuie efectuate cel puțin lunar. 

Reparație 

Curelele cu deteriorări structurale nu trebuie niciodată reparate. Slingurile de tip 1 și de tip 2, precum și alte 

chingi de bandă care utilizează echipamente, pot fi restrânse folosind fitingurile existente. Va fi 

responsabilitatea producătorului care repară sling-ul pentru a determina dacă echipamentul este reutilizabil. 

Toate chingile de tip 1 și 2  , precum și alte chingi de bandă care utilizează fitinguri, trebuie să fie testate de 

două ori capacitatea lor nominală verticală înainte de a fi repuse în funcțiune. Trebuie furnizat un certificat 

de testare. Reparațiile temporare ale chingilor, fitingurilor sau cusăturilor nu sunt permise. 

 

  UZURĂ 

Când chingile sunt tăiate, pot rezulta daune materiale și/sau vătămări corporale sau deces. Tampoanele de 

uzură ale slingului pot ajuta la reducerea acestei probleme, acționând ca un tampon între sarcină și sling. 

Cauza numărul unu a defecțiunii curelei sintetice este tăierea. 

Când sunt utilizate cu funii de sârmă și lanțuri, plăcuțele de uzură ajută la protejarea atât a chingii, cât și a 

încărcăturii de deteriorarea de-a lungul punctelor de contact. 

 

Caracteristici și Beneficii 

Siguranță: Ajută la prevenirea tăierii   care pot cauza daune materiale, vătămări corporale și/sau moarte 

Economisește bani: protejează atât chinga, cât și sarcina de deteriorare și crește durata de viață a sling-ului 

 

Criterii de inspecție pentru plăcuțele de uzură pentru sling 

Dacă suportul este deteriorat, sling-ul poate fi, de asemenea, deteriorat. Inspectați ambele cu atenție și 

verificați chingile pentru: 

-  Slinguri de frânghie: fire rupte, îndoire, strivire, uzură abrazivă etc. 

-  Slinguri de lanț: uzură abrazivă, spărturi, crăpături, crestături, întindere etc. 

-  Slings: fire vizibile de avertizare a miezului roșu, tăieturi pe fața sau pe marginea curelei, găuri, 

rupturi, zgârieturi sau pânză zdrobită, semne de uzură abrazivă, fire rupte sau uzate în modelele de 

cusături.  

 

PROCEDURI DE TACHELARE 

Operatorii de macara mobile au ultimul cuvânt și responsabilitatea pentru orice ridicare efectuată de macara. 

Înainte ca un manevrare să poată fi planificata, aceasta trebuie analizata pentru a determina categoria 

ridicarii. Există trei categorii de ridicari la BNL: ridicari incidente sau obișnuite, ridicari pre-proiectate și ridicari 

critice. Managerul responsabil sau persoana desemnată determină tipul de ridicare prin efectuarea unei 

evaluări a sarcinii. 

Dacă sarcina a fost clasificata ca un manevrare pre-proiectata, atunci trebuie îndeplinite criterii suplimentare 

înainte de exploatare. Dacă se stabilește că este un proces critic, trebuie să se folosească instalații de montaj 

sau un antreprenor aprobat. 

 

Elemente obișnuite ale planului de ridicare 

Odată ce un proces a fost planificat și aprobat, echipamentul adecvat de tachelaj, inclusiv curele, cătușele, 

tenditoarele și macaraua în sine, trebuie selectate, inspectate și conectate corect înainte de a începe 

manevrarea  în sine. Următoarele elemente trebuie verificate și confirmate înainte de a selecta 
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componentele de montaj: 

-  Greutatea de ridicare 

- Centru de gravitate 

- Puncte de ridicare 

- Capacitatea macaralei 

- Viteza, inaltimea, latimea si lungimea liftului 

- Vânt, temperatură și vizibilitate 

- Evaluări ale macaralei și ale fundației de încărcare 

- Colțuri și unghiuri ascuțite la sarcină 

- Unghiuri unice 

- Factorii unghiului de sarcină 

- Autorizație de călătorie 

- Capacitate de încărcare în podea 

- Siguranta zonei de lucru. 

 

CALCULUL GREUTĂȚII SARCINII 

Determinați volumul 

Măsurați obiectul pentru a obține dimensiunile (lungime, lățime și înălțime) și determinați volumul. 

Formule de volum: 

▪ Dreptunghi/pătrat: Volumul = Lungime x Lățime x Înălțime 

▪ Cilindru gol: volum = 3,14 x lungime x grosime perete x (diametru grosime perete) 

▪ Forme complexe 

- În unele cazuri, cel mai bine este să vă imaginați că întregul obiect este închis de un dreptunghi și 

să calculați volumul acelui dreptunghi. 

- În alte cazuri, spargeți obiectul în două sau mai multe dreptunghiuri mai mici 

- Calculați greutatea fiecărei piese și adăugați-le sau 

- Căutați greutatea   pentru forme structurale 

▪  Pentru tija de armare din beton, se calculează ca cilindru. 

Stabiliți din ce material este făcut obiectul 

Căutați greutatea pe unitate de volum pentru acel material 

Determinați greutatea obiectului 

Înmulțiți greutatea pe unitatea de volum cu volumul calculat pentru a obține greutatea calculată a obiectului. 

 

Metal sau aliaj Kg/m3 

Aluminiu 2600 

Alamă 8580 

Bronz fosfor 8850 

Fontă 7300 

Cupru 8930 

Oţel 7850 

Titan 4500 

Tungsten 19600 

Zinc 7135 
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EXEMPLU: 

Sarcină dreptunghiulară 

Obiectul de ridicat este un bloc de oțel, de 8 metri lungime, 4 metri lățime și 6 metri înălțime. 

Volumul = Lungime x Latime x Inaltime 

= 8m x 4m x 6m 

= 192 m3 

 

Deoarece oțelul cântărește 7850 kg per m3 (vezi tabelul de mai sus), sarcina va cântări aproximativ: 

Greutatea blocului =192 m3 x 7850 kg/ m3 = 78.507 kg 

 

CALCULUL CENTRU DE GREUTATE 

Sarcini simetrice 

- Centrul de greutate al unei sarcini dreptunghiulare, simetrice poate 

fi găsit prin inspecție. 

- Măsurați fiecare parte a dreptunghiului. 

- Împărțiți fiecare parte în jumătate pentru a localiza centrul de 

greutate pentru acea parte. 

- După, combinați rezultatele pentru a determina centrul de greutate 

global.  

 

 

Sarcini asimetrice 

- Cea mai ușoară metodă de a găsi centrul de greutate al unei sarcini asimetrice este de a împărți 

obiectul în dreptunghiuri și de a determina centrul de greutate pentru fiecare, așa cum se arată în 

prima imagine. 

- Pentru exemplul de aici, dreptunghiul din stânga măsoară 5 m pe 5 m, în timp ce dreptunghiul din 

dreapta măsoară 5 m pe 10 m. 

- Deoarece dreptunghiul din dreapta este de două ori mai mare decât cel mai mic din stânga și din 

moment ce ambele sunt făcute din același material, putem spune că 1/3 din greutatea obiectului 

este concentrată în centrul de greutate din stânga (etichetat " A"), în timp ce 2/3 este concentrată în 

partea dreaptă (etichetată "B"). 

- Desenați o linie care leagă cele două centre de greutate așa cum se arată și măsurați 2/3 din distanță 

de la centrul de greutate A la centrul de greutate B, așa cum este indicat de linia roșie din dreapta. 

Aceasta este locația centrului de greutate final, combinat pentru bloc. 
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 Alte forme 

- Pentru a găsi centrul de greutate al unui triunghi, măsurați 1/3 din 

înălțimea de la bază, precum și 1/3 din bază de la cel mai abrupt 

unghi, așa cum se arată în imagine. 

 

 

 

 

 

-  Centrul de greutate al unui cerc de greutate uniformă este situat 

exact în centru.  

 

 

 

 

 

 

 

-  Centrul de greutate al unui semicerc poate fi determinat așa 

cum se arată în dreapta.  

 

 

 

 

 

EXEMPLU: 

Sarcină dreptunghiulară 

Calculați centrul de greutate al unei plăci de oțel de 4 m lățime x 10 m lungime x 1/2 cm grosime. 
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A. Măsura “h” 

H1 = 10 m 

CG = 5 feet  

 

 

B. H2 = 4 m 

CG = 2 m   
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LU 2.4 Configurații sling 

 

Slingurile sunt realizate din diverse materiale, așa cum este prezentat mai sus. În plus, ele vin și în diverse 

configurații pentru diferite scopuri. De fapt, termenul „sling” acoperă o mare varietate de configurații pentru 

cabluri de fibre, cabluri de sârmă, lanțuri și chingi. Aplicarea corectă a curelelor utilizate în mod obișnuit în 

construcții va fi explicată aici deoarece aplicarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. 

 

ELEMENT VERTICAL UNIC   

 

Unicul cârlig vertical susține o sarcină printr-o singură parte verticală sau picior al 

curelei. Greutatea totală a încărcăturii este suportată de un singur picior, unghiul 

sling-ului este de 90° (unghiul sling-ului este măsurat de la orizontală) iar 

greutatea încărcăturii poate fi egală cu limita de sarcină de lucru a chingii și 

fitingurilor. Fitingurile de capăt pot varia, dar degetarele trebuie folosite în ochi. 

Imbinarile cu ochi pe cablurile de sarma ar trebui sa fie imbinari mecanice-

flamande pentru cea mai buna siguranta. 

Unicul cârlig vertical nu trebuie utilizat pentru ridicarea de materiale libere, 

materiale lungi sau orice lucru greu de echilibrat. Acest cârlig nu oferă absolut 

niciun control asupra sarcinii, deoarece permite rotirea. Utilizați cârlige verticale 

unice pe articolele echipate cu șuruburi cu ochi sau cătușe de ridicare. 

 

RIDICARE GRINDA   

 

Un cârlig vertical nu trebuie utilizat pentru 

ridicarea de materiale libere, materiale lungi sau 

orice lucru greu de echilibrat. Acest cârlig nu 

oferă absolut niciun control asupra sarcinii, 

deoarece permite rotirea. Utilizați cârlige 

verticale unice pe articolele echipate cu șuruburi 

cu ochi sau cătușe de ridicare. 

 

Deoarece sarcina poate să nu fie distribuită 

uniform atunci când un sling cu patru ramuri ridică o sarcină rigidă, presupunem că sarcina este transportată 

doar de două dintre ramuri și „evaluați” slingul cu patru ramuri ca pe o sling cu două ramuri. 
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 CARLIG CU COS UNIC   

 

Cârligul cu coș unic este utilizat pentru a susține o 

încărcătură prin atașarea unui capăt al sling-ului la cârlig, 

apoi trecând celălalt capăt sub sarcină și atașându-l la 

cârlig. Asigurați-vă că sarcina nu se rotește sau alunecă 

de-a lungul frânghiei în timpul unei ridicări. 

 
 

  COS CU CARLIG DUBLU   

 

Cârligul cu coș dublu este format din două cârlige cu coș unic plasate sub sarcină. Pe suprafețele netede, 

ramurile vor avea tendința de a se aduna pe măsură ce sarcina este ridicată. Pentru a contracara acest lucru, 

fixați cârligul împotriva schimbării conturului sau a altor mijloace fiabile, pentru a preveni alunecarea 

curelelor. Trebuie să țineți ramurile suficient de departe pentru a oferi echilibru, dar nu atât de departe încât 

să creeze unghiuri sub 60 de grade față de orizontală. Pe suprafețe netede, un cârlig dublu pentru coș poate 

fi o alegere mai bună. 
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CARLIG COS DUBLU  INFASURAT 

 

Cârligul de coș dublu înfășurat este un cârlig de coș înfășurat complet în jurul încărcăturii  i o comprimă mai 

degrabă decât să o susțină, la fel ca și cârligul de coș obișnuit. Cârligul pentru coș dublu poate fi folosit în 

perechi, precum cârligul pentru coș dublu. Această metodă este excelentă pentru manipularea materialelor 

libere, a țevilor, a tijei sau a sarcinilor cilindrice netede, deoarece chinga este în contact complet la 360° cu 

sarcina și tinde să o tragă împreună. 

 
 

 PRINDERE CU UN SINGUR CARLIG   

 

Cârligul   formează un laț în frânghie. Totuși, nu asigură un 

contact complet la 360° cu sarcina și, prin urmare, nu ar 

trebui utilizat pentru a ridica sarcini greu de echilibrat. 

Dispozitivele de prindere sunt utile pentru întoarcerea 

sarcinilor și pentru a rezista unei sarcini care are tendinta 

să se rotească. 

Utilizarea unui cârlig cu două ramuri oferă stabilitate 

pentru sarcini mai lungi. La fel ca un singur choker, această 

configurație nu prinde complet sarcina. Trebuie să ridicați 

sarcina orizontal cu chingi de lungime uniformă pentru a 

preveni alunecarea încărcăturii. Ar trebui să ridicați 

încărcături strânse cu un cârlig dublu învelit. 

 

 

Cârlig dublu de înfășurare   

 

Un cârlig dublu de înfășurare este format prin înfășurarea completă a curelei în jurul sarcinii și prin agățarea 

acesteia în partea verticală a curelei. Acest cârlig este în contact complet la 360° cu sarcina și tinde să o tragă 

strâns împreună. Poate fi folosit fie individual la sarcini scurte, ușor echilibrate, fie în perechi la sarcini mai 

lungi. 
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Slingurile fără sfârșit sau Slingurile Grommet   

 

Slingurile fără sfârșit sau Slingurile Grommet sunt utile pentru o varietate de 

aplicații. Slingurile de lanț fără sfârșit sunt fabricate prin atașarea capetelor 

unei lungimi de lanț cu o verigă sudată sau mecanică. Sunt cusute curele 

nesfârșite. O praștie fără sfârșit de cablu de sârmă este făcută dintr-un fir 

continuu înfășurat pe sine pentru a forma o frânghie cu șase fire cu un miez 

de fire. Capătul este înfipt în corp în punctul în care firul a fost așezat  pentru 

prima dată pe sine. Aceste chingi pot fi folosite într-o serie de configurații, 

ca dispozitive de prindere verticală, cârlige pentru coș, cârlige pentru șocare 

și combinații ale acestor aranjamente de bază. Sunt foarte flexibile, dar tind 

să se uzeze mai rapid decât alte chingi, deoarece nu sunt echipate în mod 

normal cu fitinguri și, prin urmare, sunt deformate atunci când sunt îndoite 

peste cârlige sau înecate. 

 

 

 

 

Slingurile împletite 

Slingurile împletite sunt de obicei fabricate de la șase până la opt 

frânghii de diametru mic împletite împreună pentru a forma o 

singură frânghie care oferă o suprafață mare de suport, rezistență 

extraordinară și flexibilitate în toate direcțiile. Sunt ușor de 

manevrat și aproape imposibil de îndoit. Slingul împletit poate fi 

folosit în toate configurațiile și combinațiile standard, dar este util 

în special pentru cuplaje cu coșuri unde este de dorit o presiune 

scăzută a rulmentului sau unde îndoirea este extrem de puternica.  
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LU 2.5 Tachelaj avansat și ridicare 

 

REGULILE OPERATORULUI   

 

1. Operatorul trebuie să verifice dacă toate echipamentele sunt actualizate și în stare de funcționare 

corespunzătoare înainte de exploatarea macaralei. 

2. Operatorul trebuie să fie familiarizat cu caracteristicile de funcționare a macaralei sau palanului și să 

cunoască regulile de siguranță pentru operatori. 

3. Nicio macara, palan sau echipament nu trebuie încărcat peste capacitatea nominală, cu excepția testelor. 

 

MANIPULAREA ÎNCĂRCĂRILOR SIMETRICE   

 

Ridicarea și montajul pentru ascensoarele obișnuite care necesită mai mult de o persoană (un operator și o 

persoana care se ocupa de montaj) trebuie să aibă un conducător desemnat. Conducătorul desemnat va fi 

prezent la locul de manevrare pentru întreaga operațiune a ridicarii. Dacă ridicarea este efectuată de o 

singură persoană, acea persoană își asumă toate responsabilitățile conducătorului desemnat. Conducerea 

poate fi dată prin instrucțiuni scrise, instrucțiuni verbale specifice pentru un anumit loc de muncă sau 

responsabilități clar definite în cadrul structurii organizaționale a echipajului. Responsabilitatea liderului 

include: 

 

- Asigurați-vă că personalul implicat înțelege cum urmează să fie realizata ridicarea. 

- Asigurați-vă că greutatea încărcăturii este determinată, că sunt selectate echipamente și accesorii 

adecvate și  capacitatea nominală nu este depășită. 

- Verificați locul echipamentului pentru condiții periculoase/nesigure. 

- Asigurați-vă că echipamentul este instalat și poziționat corespunzător. 

- Asigurați-vă că un semnalizator este alocat, dacă este necesar, și este pezentat operatorului. 

- Dirijați operațiunea de ridicare pentru a vă asigura că lucrarea este efectuată în siguranță și eficient. 

- Opriți lucrarea atunci când este identificată orice condiție potențial nesigură. 

- Operațiuni directe în cazul producerii unui accident sau rănire. 

 

Operatorul sau o persoană desemnată trebuie să se asigure că macaraua se află încă în intervalul de inspecție. 

Operatorul (sau persoana desemnată) trebuie să examineze vizual macaraua. 

 

Deplasarea sarcinii 

Persoana de semnalizare care dirijează ascensorul (sau, dacă nu este folosită o persoană de semnalizare, 

operatorul) trebuie să se asigure de următoarele: 

- Sarcina este bine asigurată și echilibrată în sling sau dispozitiv de ridicare înainte de a fi ridicată mai mult de 

câțiva centimetri; 

- Că traseul de încărcare este liber de obstacole; 

- Verificați zona de destinație pentru un spațiu liber adecvat, precum și pentru rezistența adecvată a podelei 

pentru a susține sarcina în siguranță odată ce aceasta este așezată. 

 

Înainte de a începe ridicarea, operatorul se va asigura că sunt îndeplinite următoarele condiții: 

- Cablul sau lanțul de ridicare nu sunt îndoite. 
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- Liniile din mai multe părți nu sunt răsucite unele în jurul celeilalte. 

 

- Dacă linia de sarcină (frânghie sau lanț) este slăbită, asigurați-vă că linia se așează pe snopi, pinioane etc., 

pe măsură ce slăbirea este îndepărtată. 

- Asigurați-vă că linia de sarcină este la plumb pentru a preveni tragerea laterală. Două grade din plumb sunt 

considerate excesive. Introduce tensiuni în macara care nu au fost neapărat luate în considerare în 

proiectarea macaralei sau palanului. Poate avea ca rezultat frânele de pod sau cărucior care țin sarcina. Sau 

poate provoca deteriorarea frânghiei pe măsură ce aceasta trece pe partea laterală a snopului sau a 

tamburului. Centrul de greutate al sarcinii ar trebui să aibă cârligul deasupra acestuia. 

 

Asigurați-vă că sarcina sau cârligul nu are voie să se balanseze în timpul deplasării macaralei sau al funcționării 

palanului. Pentru echipamentele de exterior trebuie luată în considerare viteza vântului. Vitezele vântului 

care depășesc 25 mph trebuie evaluate de o persoană calificată pentru a determina dacă dimensiunea, forma 

și greutatea încărcăturii pot fi ridicate în siguranță. 

Atașați chingi/lanțuri/ cabluri de sarcină deasupra centrului de greutate, așa cum este specificat mai înainte. 

Dacă singurele puncte de atașare disponibile sunt sub centrul de greutate, stabilizați sarcina folosind 

sloganele. 

 

Egalizați încărcarea pe chingi cu mai multe picioare și mențineți o sarcină echilibrată. Protejați echipamentul 

de tachelaj și încărcătura de suprafețe ascuțite și deteriorări.  

 

În timpul ridicării cu putere, cuplați sarcina într-un 

mod controlat, deliberat și asigurați-vă că nu există 

nicio accelerare sau decelerare bruscă a sarcinii 

(trebuie evitată inversarea rapidă a direcției). 

Accelerația sau decelerația bruscă și inversarea 

rapidă a direcției creează o situație de încărcare cu 

șoc, care trebuie evitată în orice moment. O sarcină 

de șoc poate determina foarte ușor sarcina să 

dubleze tensiunea sarcinii pe macara, palan și 

echipament de tachelaj. 

Ridicați încet sarcina până când începe să se ridice de 

pe sol. Opriți-vă pentru a vedea dacă sarcina va 

crește uniform sau dacă se va înclina: 

A. Dacă sarcina se înclină, coborâți imediat și 

repoziționați componentele de montaj pentru a 

preveni listarea încărcăturii. 

b. Repetați ridicarea de test. Dacă problema reapare, 

opriți ridicarea și reexaminați recomandările 

Planului de ridicare pentru echipamentele de 

montaj, precum și locația centrului de greutate al încărcăturii.  

 

După ce încărcătura este echilibrată corect, avertizează pe toți cei din zona echipamentului iminent utilizând 

sistemul de notificare al unității (declanșarea unei alarme etc.). 
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Continuați prin ridicarea lent a încărcăturii și mutarea lent la destinație. Mențineți sarcina cât mai jos posibil 

la sol. Folosiți însoțitorii să meargă cu încărcătura, dacă este necesar, pentru a evita impactul asupra 

obiectelor din jur. 

În timpul aplicării inițiale a încărcăturii, ridicați sarcina doar câțiva centimetri, moment în care pot fi verificate 

echilibrul sarcinii funcției de frânare și integritatea feroneriei sling/tachelaj. În timpul acestei opriri, sarcina 

nu trebuie să fie deplasată în jos. 

Nu transportați încărcături peste oameni. Tot personalul, inclusiv montatorul, trebuie să stea departe de 

sarcină. 

Utilizați o linie de etichetă pentru a ajuta la controlul încărcăturii. Nu ridicați niciodată sarcina mai mult decât 

este necesar. 

Coborâți încărcătura încet, asigurându-vă că se aliniază corect cu orice blocuri, cherestea sau alte dispozitive 

de sprijin care ar putea fi necesare. 

Detașați tachelajul și asigurați echipamentul. 

 

Etichetați liniile 

Cea mai sigură metodă pentru un rigger de a controla o sarcină suspendată de un cârlig este cu un element 

sau un dispozitiv de reținere. Un dispozitiv îi va oferi riggerului distanța de care are nevoie dacă sarcina se 

schimbă sau se mișcă în mod neașteptat. 

Când se deplasează sau se așează incarcatura, este recomandabil ca toți membrii echipajului să stea departe 

de traiectoria încărcăturii pe măsură ce aceasta este manevrată în poziție. Plasați echipamentul în puncte de 

pe încărcătură pentru control în timpul ridicării, deplasarii și asezării. Persoanele care participa la operatiuni 

nu ar trebui să-și înfășoare niciodată frangii în jurul brațului sau al corpului. Ar trebui să aibă o vedere clară 

asupra traseului său de călătorie și a semnalizatorului, astfel încât să poată anticipa mișcarea încărcăturii. 

Persoana pentru semnalizare va avea cel mai bun control asupra încărcăturii dacă o urmărește în timp ce se 

deplaseaza cu ea. 

Persoana responsabila cu semnalizarea ar trebui să ofere orice control poate. De asemenea, ar trebui să fie 

conștient de abilitățile și limitările sale. 

 

MANIPULAREA ÎNCĂRCĂRILOR ASIMETRICE 

Verificați dacă toate sistemele de macarale sunt actualizate și în stare de funcționare corespunzătoare înainte 

de operarea macaralei. 
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 Verificați traseul de deplasare pentru a vă asigura că există suficient spațiu 

liber pentru încărcătură. 

Verificați zona de destinație pentru un spațiu liber adecvat, precum și 

pentru rezistența adecvată a podelei pentru a susține sarcina în siguranță 

odată ce aceasta este așezată. 

Determinați și identificați locația centrului de greutate al sarcinii. 

Atașați curele/lanțurile/sârmele de sarcină deasupra centrului de greutate, 

așa cum este specificat în planul de ridicare. Dacă singurele puncte de 

atașare disponibile sunt sub centrul de greutate, stabilizați sarcina folosind 

sloganele. 

Egalizați încărcarea pe chingi cu mai multe ramuri și mențineți o sarcină 

echilibrată. 

Protejați echipamentul de tachelaj și încărcătura de suprafețe ascuțite și 

deteriorări. 

Ridicați încet sarcina până când începe să se ridice de pe sol. Opriți-vă 

pentru a vedea dacă sarcina se va ridica uniform sau dacă se va înclina. 

Dacă sarcina se înclină, coborâți imediat și repoziționați componentele de montaj pentru a preveni listarea 

încărcăturii. 

Repetați ridicarea de test. Dacă problema reapare, opriți liftul și reexaminați recomandările Planului de 

ridicare pentru echipamentele de montaj, precum și locația centrului de greutate al încărcăturii.. 

După ce încărcătura este echilibrată corect, avertizează pe toți cei din zona ascensorului iminent utilizând 

sistemul de notificare al unității (declanșarea unei alarme etc.). 

Continuați prin ridicarea lent a încărcăturii și mutarea lent la destinație. Mențineți sarcina cât mai jos posibil 

la sol. Folosiți însoțitorii să meargă cu încărcătura, dacă este necesar, pentru a evita impactul asupra 

obiectelor din jur. 

Coborâți încărcătura încet, asigurându-vă că se aliniază corect cu orice blocuri, cherestea sau alte dispozitive 

de sprijin care ar putea fi necesare. Detașați tachelajul și asigurați echipamentul.  

 

Deplasarea sarcinilor prin deschideri verticale 

 

Trecerea unei sarcini printr-un ax, orificiu de 

podea sau altă deschidere verticală prezintă multe 

provocări pentru operator. Adesea, din cauza 

spațiului liber ingust sau a lungimii deschiderii, nu 

este practic ca un asistent să ajute la ghidarea 

încărcăturii pe măsură ce aceasta trece. Ca 

rezultat, determinarea dimensiunii deschiderii, a 

punctului exact de echilibru și a amprentei 

generale a încărcăturii este cheia unei operațiuni 

de succes. 

Verificați dacă toate sistemele de macarale sunt 

actualizate și în stare de funcționare 

corespunzătoare înainte de operarea macaralei. 

Verificați deschiderea pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber pentru încărcătură. 
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Verificați zona de destinație pentru un spațiu liber adecvat, precum și pentru rezistența adecvată a podelei 

pentru a susține sarcina în siguranță odată ce aceasta este așezată. 

Determinați și identificați locația centrului de greutate al sarcinii. 

Atașați curele/lanțurile/sârmele de sarcină deasupra centrului de greutate, așa cum este specificat în planul 

de ridicare. Dacă singurele puncte de atașare disponibile sunt sub centrul de greutate, stabilizați sarcina 

folosind sloganele. 

Egalizați încărcarea pe chingi cu mai multe picioare și mențineți o sarcină echilibrată. 

Protejați echipamentul de tachelaj și încărcătura de suprafețe ascuțite și deteriorări. 

Ridicați încet sarcina până când începe să se ridice de pe sol. Opriți-vă pentru a vedea dacă sarcina se va ridica 

uniform sau dacă se va înclina. Dacă sarcina se înclină, coborâți imediat și repoziționați componentele de 

montaj pentru a preveni rasturnarea încărcăturii. Repetați ridicarea de test. Dacă problema reapare, opriți 

ascensorul și reexaminați recomandările Planului de ridicare pentru echipamentele de montaj, precum și 

locația centrului de greutate al încărcăturii. 

După ce încărcătura este echilibrată corect, avertizează pe toți cei din zona ascensorului iminent utilizând 

sistemul de notificare al unității (declanșarea unei alarme etc.). 

Continuați prin ridicarea lent a încărcăturii și coborârea lent până la destinație. Mențineți sarcina cât mai jos 

posibil la sol. Folosiți însoțitori pentru a ghida încărcătura dacă este necesar, pentru a evita impactul acesteia 

cu pereții deschiderii. 

Coborâți încărcătura încet, asigurându-vă că se aliniază corect cu orice blocuri, cherestea sau alte dispozitive 

de sprijin care ar putea fi necesare. 

Detașați tachelul și asigurați echipamentul. 

 

Deplasarea sarcinilor prin deschideri orizontale 

Verificați dacă toate sistemele   macaralelei sunt actualizate și în stare de funcționare corespunzătoare 

înainte de operarea macaralei. 

Verificați deschiderea pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber pentru încărcătură. 

Verificați zona de destinație pentru un spațiu liber adecvat, precum și pentru rezistența adecvată a podelei 

pentru a susține sarcina în siguranță odată ce aceasta este așezată   jos.  

Determinați și identificați locația centrului de greutate al sarcinii. 

Atașați curele/lanțurile/sârmele de sarcină deasupra centrului de 

greutate, așa cum este specificat în planul de ridicare. Dacă singurele 

puncte de atașare disponibile sunt sub centrul de greutate, stabilizați 

sarcina folosind sloganele. 

Egalizați încărcarea pe chingi cu mai multe picioare și mențineți o sarcină 

echilibrată. 

Protejați echipamentul de tachelaj și încărcătura de suprafețe ascuțite 

și deteriorări. 

Poziționați orice echipament de prindere, cum ar fi role sau o a doua 

macara, pe partea de primire a orificiului din perete. 

Ridicați încet sarcina până când începe să se ridice de pe sol. Opriți-vă pentru a vedea dacă sarcina se va ridica 

uniform sau dacă se va înclina. Dacă sarcina se înclină, coborâți imediat și repoziționați componentele de 

montaj pentru a preveni inclinarea încărcăturii. Repetați ridicarea de test. Dacă problema reapare, opriți 

ridicarea și reexaminați recomandările Planului de ridicare pentru echipamentele de montaj, precum și 

locația centrului de greutate al încărcăturii. 



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

După ce încărcătura este echilibrată corect, avertizează pe toți cei din zona ridicarii  utilizând sistemul de 

notificare al unității (declanșarea unei alarme etc.). 

Continuați prin ridicarea lent a încărcăturii și coborârea lent până la destinație. Mențineți sarcina cât mai jos 

posibil la sol. Folosiți însoțitori pentru a ghida încărcătura dacă este necesar, pentru a evita impactul acesteia 

cu pereții deschiderii. 

Odată ce sarcina trece parțial prin deschiderea peretelui, solicitați unui asistent să se asigure că este aliniată 

corect cu dispozitivul de primire. 

În funcție de forma încărcăturii și de centrul de greutate, opriți manevrarea după cum este necesar pentru a 

atașa dispozitivele de montaj pe partea de primire. 

Continuați ridicarea până când sarcina se află pe partea de primire a deschiderii peretelui, când poate fi 

susținută și controlată de aparatul de tachelaj al acelei părți. 

Mutați sarcina în poziția finală. 

 

Deplasarea sarcinilor în jurul sau peste obstacole 

În funcție de locul de lucru, poate fi necesară 

ridicarea unei sarcini în jurul sau peste un obstacol 

care blochează calea de deplasare. Când se întâmplă 

acest lucru, este deosebit de important să se 

determine efectul potențial al căderii sau 

deteriorarii în alt mod a încărcăturii ca urmare a unei 

căderi sau a unei coliziuni. Factorii de luat în 

considerare includ, dar nu se limitează la, natura 

obstacolului și a elementului care trebuie ridicat, 

costul, impactul programatic, pericolul de siguranță 

și impactul asupra mediului. 

Dacă manevrarea este considerata accidentala sau 

proiectata în prealabil după o analiză atentă, atunci 

procedați după cum urmează: 

Verificați dacă toate sistemele de macarale sunt actualizate și în stare de funcționare corespunzătoare înainte 

de operarea macaralei. 

Verificați deschiderea pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber pentru încărcătură. 

Verificați zona de destinație pentru un spațiu liber adecvat, precum și pentru rezistența adecvată a podelei 

pentru a susține sarcina în siguranță odată ce aceasta este așezată. 

Determinați și identificați locația centrului de greutate al sarcinii. 

Atașați curele/lanțurile/sârmele de sarcină deasupra centrului de greutate, așa cum este specificat în planul 

de ridicare. Dacă singurele puncte de atașare disponibile sunt sub centrul de greutate, stabilizați sarcina 

folosind sloganele. 

Egalizați încărcarea pe chingi cu mai multe ramuri și mențineți o sarcină echilibrată. 

Protejați echipamentul de tachelaj și încărcătura de suprafețe ascuțite și deteriorări. 

Ridicați încet sarcina până când începe să se ridice de pe sol. Opriți-vă pentru a vedea dacă sarcina se va ridica 

uniform sau dacă se va înclina. Dacă sarcina se înclină, coborâți imediat și repoziționați componentele pentru 

a preveni inclinarea sarcinii. Repetați ridicarea de test. Dacă problema reapare, opriți ridicarea și reexaminați 

recomandările Planului de ridicare pentru echipamentele de montaj, precum și locația centrului de greutate 

al încărcăturii. 
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După ce încărcătura este echilibrată corect, avertizează pe toți cei din zona manevrarii utilizând sistemul de 

notificare al unității (declanșarea unei alarme etc.). 

Continuați prin ridicarea lent a încărcăturii și coborârea lent până la destinație. Mențineți sarcina cât mai jos 

posibil la sol. Ridicați sarcina numai atunci când este necesar să vă deplasați în jurul sau peste un obstacol. 

Folosiți însoțitori și etichete pentru a ghida încărcătura, dacă este necesar, pentru a o împiedica să lovească 

pereții sau alte echipamente. 

Odată ce sarcina trece parțial prin deschiderea peretelui, solicitați unui asistent să se asigure că este aliniată 

corect cu dispozitivul de primire. 

Coborâți sarcina de îndată ce obstacolul este depășit. 

Când sarcina este în locația finală, coborâți-o încet, asigurându-vă că se aliniază corect cu orice blocuri, 

cherestea sau alte dispozitive de sprijin care ar putea fi necesare. 

Mutați sarcina la final.  

 

Mutarea sarcinilor în imediata apropiere 

În funcție de locul de lucru, poate fi necesar să treceți o sarcină foarte 

aproape de obiectele staționare de-a lungul traseului de deplasare. Când 

se întâmplă acest lucru, este deosebit de important să se determine 

potențialul de deteriorare a încărcăturii sau a echipamentului din 

apropiere ca urmare a unei căderi sau a unei coliziuni. Factorii de luat în 

considerare includ, dar nu se limitează la, natura obstacolului și a 

elementului care trebuie ridicat, costul, impactul  , pericolul de siguranță 

și impactul asupra mediului. Dacă procesul de ridicare este considerat 

accidental sau proiectat în prealabil după o analiză atentă, atunci 

procedați după cum urmează: 

Verificați dacă toate sistemele de macarale sunt actualizate și în stare de funcționare corespunzătoare înainte 

de operarea macaralei. 

Verificați spațiul liber de-a lungul traseului de deplasare pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber 

pentru încărcătură. 

Verificați zona de destinație pentru un spațiu liber adecvat, precum și pentru rezistența adecvată a podelei 

pentru a susține sarcina în siguranță odată ce aceasta este așezată. 

 

Determinați și identificați locația centrului de greutate al sarcinii. 

Atașați curele/lanțurile/sârmele de sarcină deasupra centrului de greutate, așa cum este specificat în planul 

de ridicare. 

Dacă singurele puncte de atașare disponibile sunt sub centrul de greutate, stabilizați sarcina folosind 

sloganele. 

Egalizați încărcarea pe chingi cu mai multe picioare și mențineți o sarcină echilibrată. 

Protejați echipamentul de tachelaj și încărcătura de suprafețe ascuțite și deteriorări. 

Ridicați încet sarcina până când începe să se ridice de pe sol. Opriți-vă pentru a vedea dacă sarcina se va ridica 

uniform sau dacă se va înclina. 

Dacă sarcina se înclină, coborâți imediat și repoziționați componentele pentru a preveni listarea sarcinii. 

Repetați ridicarea de test. Dacă problema reapare, opriți ridicarea și reexaminați recomandările Planului de 

ridicare pentru echipamentele de montaj, precum și locația centrului de greutate al încărcăturii. 
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După ce încărcătura este echilibrată corect, avertizează pe toți cei din zona de lucru utilizând sistemul de 

notificare al unității (declanșarea unei alarme etc.). 

Continuați prin ridicarea lenta a încărcăturii și coborârea lenta până la destinație. Mențineți sarcina cât mai 

jos posibil la sol. Procedați foarte încet când treceți în apropierea altor echipamente. Folosiți însoțitori și 

etichete pentru a ghida încărcătura, dacă este necesar, pentru a o împiedica să lovească pereții sau alte 

echipamente. 

Când sarcina este în locația finală, coborâți-o încet, asigurându-vă că se aliniază corect cu orice blocuri, 

cherestea sau alte dispozitive de sprijin care ar putea fi necesare.  

 

Încărcături răsturnate, inversate și rasucite 

 

Răsturnarea unei sarcini se referă la procesul de rotire a unui obiect astfel încât 

acesta să se sprijine pe o parte sau pe capătul său. Macaralele și palanele pot 

fi folosite pentru a răsturna și inversa sarcinile, dar înainte de a putea încerca 

o astfel de operațiune, este absolut esențial să cunoașteți greutatea 

încărcăturii, centrul de greutate și punctul de vârf. Punctul de vârf al sarcinii 

este colțul pe care va pivota atunci când este răsturnat. Numai cu aceste trei 

elemente cunoscute poate fi selectat și plasat corect montajul pentru a inversa 

o sarcină în siguranță, fără încărcare de șoc.  

Când răsturnați o sarcină, punctul optim de ridicare/de prindere este chiar sub 

o linie care se extinde prin punctul de vârf și centrul de greutate al sarcinii, așa 

cum se arată în imaginea din dreapta. După atașarea la punctul de ridicare/de 

cuplare, o sarcină poate fi înclinată pe o parte prin ridicarea palanului și 

oferind o ușoară deplasare.  

Când răsturnați o încărcătură, asigurați-vă că mutați palanul atât pe verticală, 

cât și pe orizontală. Dacă palanul este deplasat numai pe verticală, punctul de 

vârf va trage peste podea, posibil deteriorarea încărcăturii sau podeaua în 

timp ce alunecă. Când sarcinile trebuie răsturnate fără cursa palanului, 

punctul de vârf trebuie protejat prin plasarea încărcăturii pe un patin sau un 

cărucior. În acest fel, derapajul sau căruciorul alunecă pe podea până când 

sarcina este complet ridicată. Derapajul sau căruciorul poate fi apoi îndepărtat 

și sarcina așezată.  

Punctul de vârf și punctul de ridicare trebuie să fie amplasate cu precizie 

pentru a preveni ridicarea și răsturnarea necontrolată a sarcinii. Dacă punctul 

de ridicare este deasupra liniei care se extinde de la punctul de vârf prin 

centrul de greutate, sarcina se va răsturna și se va ridica de pe podea, 

determinând-o să balanseze necontrolat, așa cum se arată în imaginea din 

dreapta.  

În același timp, dacă punctul de ridicare este prea scăzut, cablul de sârmă nu 

va fi ținut în tensiune și, prin urmare, nu poate reține sarcina în timp ce se 

înclină. Când se întâmplă acest lucru, cablul de sârmă se va slăbi, permițând 

încărcăturii să se răstoarne brusc și să se lovească de podea. O sarcină 

răsturnată în acest mod poate fi deteriorată pe măsură ce se răstoarnă și 

poate cauza daune colaterale proprietății sau personalului. 
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RIDICAREA CU ELEVATOR  ACTIONAT MANUAL   

 

Elevatoarele cu lanț acționate manual sunt disponibile într-o varietate de tipuri, forme, dimensiuni, capacități 

de ridicare și diverse caracteristici/comenzi. 

Aceste dispozitive de ridicare acționate manual permit unei persoane să ridice sarcini grele (mai multe tone) 

prin utilizarea unei serii de reductoare pentru a oferi un avantaj mecanic și, prin urmare, a reduce cantitatea 

de efort (energie musculară) necesară pentru a ridica o sarcină. 

Există 3 tipuri obișnuite de palanuri cu lanț acționate manual utilizate în tachelaj, prezentate mai jos. Fiecare 

funcționează pe un principiu diferit și fiecare are propriile sale avantaje și dezavantaje de luat în considerare 

în timpul procesului de selecție. 

 

ELlevator diferențial   

Principiul de funcționare 

Funcționează cu mai multe elemente, fiecare cu buzunare 

decupate pentru a se potrivi cu zale de lanț. Un scripete are 

mai multe buzunare decât celălalt, astfel încât, pe măsură ce 

se rotește cu același arbore, preia lanțul mai repede. 

Avantaje 

Relativ ieftin și simplu de operat 

Dezavantaje 

Elevatorul cu lanț acționat manual cel mai puțin eficient 

Va aluneca atunci când bucla de mână este eliberată 

Dacă sarcina/elevatorul sunt lovite, sarcina poate cădea. 

 

Elevator cu angrenaj cu șurub 

Principiul de funcționare 

Mecanismul din interiorul blocului este un aranjament melcat 

și pinion. Lanțul de mână este o buclă fără sfârșit care rotește 

mecanismul. Lanțul de sarcină coboară direct din bloc. 

Avantaje 

Mai eficient decât palanele diferențiale 

Poate suspenda în siguranță o sarcină atunci când lanțul 

manual este eliberat, deoarece angrenajul melcat nu poate fi 

antrenat de pinionul său. 

Dezavantaje 

Mai puțin eficient decât un palan cu roți dintate drepte. 
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Elevator cu angrenaj drept 

Principiul de funcționare 

Utilizează un aranjament de angrenaj numit 

angrenaj solar și planetar. Roata de mână este 

cuplată la angrenajul solar. Pe măsură ce 

angrenajul solar se întoarce, întregul grup de 

angrenaje planetare se învârte încet. Roata de 

sarcină se rotește mult mai lent decât angrenajul 

solar, oferind reducerea vitezei necesară 

funcționării palanului. 

Avantaje 

Cel mai eficient palan cu lanț acţionat manual. 

Încorporează un ambreiaj care alunecă dacă palanul este supraîncărcat peste capacitatea sa de ridicare sigură 

pentru a împiedica ridicarea sarcinii. 

Dezavantaje 

Necesită o frână cu frecare (de obicei o caracteristică automată/unele au o eliberare manuală a frânei) pentru 

a menține o sarcină în sus atunci când lanțul manual este eliberat din cauza cantității reduse de frecare. 

NOTĂ: Dacă sunt utilizate necorespunzător, palanele acţionate manual pot cauza  vătămări grave. Pentru 

operațiunile de ridicare se vor utiliza practici de montaj sigure . 

 

GHID   RADICARE 

Operarea unui palan cu lanț acţionat manual implică mai mult decât tragerea lanțului manual. Utilizarea 

acestor palanuri este supusă anumitor pericole care nu pot fi întâmpinate prin mijloace mecanice, ci doar 

prin exercițiul de inteligență, grijă, bun simț și experiență în anticiparea mișcărilor care vor apărea ca urmare 

a funcționării palanelor.  

 

Cerințe de inspecție înainte de utilizare 

Inspecțiile înainte de utilizare trebuie efectuate de o persoană desemnată, care va determina dacă condițiile 

constatate constituie un pericol și dacă este necesară o inspecție mai detaliată. 

Înregistrările nu sunt necesare pentru inspecții frecvente. 

Inspectați zilnic înainte de utilizare și frecvent în timpul utilizării. 

 

Identificare 

Palanul trebuie să fie marcat cu numele producătorului, modelul, numărul de serie și capacitatea nominală 

de încărcare atașată pe o placă sau etichetă, sau turnat, forjat sau ștanțat pe palan sau bloc de sarcină. 

 

Avertismente și etichete 

Avertismentele vor fi aplicate pe palan sau bloc cu etichete care afișează informații privind procedurile de 

operare. Etichetele trebuie să fie în conformitate cu reglementările relevante și să includă un limbaj de 

avertizare împotriva: 

 

• Ridicarea mai mult decât capacitatea nominală de încărcare 
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• Funcționarea palanului cu lanț răsucit, îndoit sau deteriorat 

• Funcționarea palanului deteriorat sau defect 

• Ridicarea persoanelor sau ridicarea sarcinilor peste oameni 

• Operarea palanului altfel decât cu putere umană 

• Îndepărtarea sau ascunderea etichetelor. 

 

Lista de verificare a inspecției înainte de utilizare 

Următoarele elemente vor fi inspectate: 

▪ Mecanism de acționare pentru funcționare corectă, reglare corespunzătoare și sunete neobișnuite 

▪ Sistem de frânare de ridicare pentru o funcționare corectă 

▪ Cârlig și încuietori dacă sunt utilizate 

▪ Lanțul de sarcină de ridicare, derularea și cablul de ridicare pentru respectarea recomandărilor 

producătorului. 

 

Operațiuni înainte de ridicare 

Operatorul trebuie: 

▪  Instruit. 

▪ Nu efectueaza ajustări sau reparații decât dacă sunt calificați. 

▪  Raportați condiții substandard. 

▪  Nu operați un palan care este etichetat în afara serviciului. 

▪  Nu folosiți lanțul sau frânghia ca bază de legatură. 

▪  Operați numai manual (putere manuală) de către un singur operator. 

 

Operațiuni de ridicare 

• Funia sau lanțul de ridicare nu trebuie înfășurate în jurul sarcinii 

• Înainte de deplasarea sarcinii, operatorul trebuie să se asigure că lanțurile nu sunt îndoite sau 

răsucite unul în jurul celuilalt 

• Palanul nu trebuie acționat decât dacă funia sau lanțul sunt așezate corect pe tambur, snopi sau 

pinioane 

• Palanul nu trebuie operat decât dacă este centrat peste sarcină, cu excepția cazului în care este 

autorizat de o persoană calificată 

• Operatorul nu trebuie să ridice o sarcină care depășește capacitatea nominală de încărcare a 

palanului sau a blocului de sarcină, cu excepția testelor autorizate sau a ascensoarelor prefabricate. 

• Dispozitivele de limitare a suprasarcinii palanului nu trebuie utilizate pentru a măsura sarcina maximă 

care trebuie ridicată 

• De fiecare dată când este manipulată o sarcină care se apropie de capacitatea de sarcină, operatorul 

trebuie să verifice acțiunea frânei de ridicare ridicând sarcina chiar de pe suport și continuând numai 

după ce a verificat că sistemul de frânare funcționează corect. 

• Cu excepția cazului în care este prevăzut un dispozitiv de limită inferioară, sarcina nu trebuie să fie 

coborâtă sub punctul în care rămân mai puțin de două înfășurări de frânghie pe ancorarea tamburului 

de ridicare.  
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Sfaturi pentru ridicare  

 

▪  Nu înfășurați niciodată un cablu de sârmă complet în jurul 

unui cârlig. Raza strânsă va deteriora chinga. 

▪  Asigurați-vă că sarcina este echilibrată în cârlig. Încărcarea 

excentrică poate reduce capacitatea în mod periculos 

▪  Nu încărcați niciodată un cârlig decât dacă este proiectat și 

evaluat pentru o astfel de utilizare. Încărcarea punctuală 

poate reduce capacitatea cu mai mult de jumătate. 

▪  Nu înfăşuraţi niciodată cablul de ridicare a macaralei în 

jurul sarcinii. Atașați sarcina la cârligul macaralei cu curele sau alte dispozitive de tachelaj. 

▪  Evitați să îndoiți chingile de sârmă în apropierea fitingurilor atașate sau la secțiunile ochilor. 
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LU 2.6 Operațiuni de reeving 

 

Reeving se referă la configurația cablului de sârmă, a blocurilor și a 

tamburului palanului. Reevingul afectează spațiul liber, viteza de 

ridicare și capacitatea prin creșterea avantajului mecanic al 

palanului. Reevingul determină, de asemenea, dacă palanul are o 

mișcare laterală a cârligului sau o ridicare verticală reală. 

 

Cei trei termeni folosiți în reeving sunt simplu, dublu și parțial. 

Simplu sau dublu se referă la numărul de frânghii care provin din 

tambur. Partea se referă la avantajul mecanic obținut prin ochiul 

multiplu. De exemplu, la înșurubarea în două părți (2PS) sarcina este 

distribuită peste cele două părți, iar avantajul mecanic dublează 

capacitatea de înșurubare dintr-o singură parte, dar reduce cu 

jumătate viteza de ridicare sau coborâre a cârligului. 

 

Unele aplicații necesită ca sarcina să nu se miște la dreapta sau la 

stânga axului palanului în timp ce este ridicată. Aceasta se numește 

o ridicare verticală corectă și necesită un spațiu liber mai mult decât 

un singur reeving. 

 

Înălțimea capului: unele aplicații necesită ca distanța de la partea 

de jos a grinzii până la șaua cârligului să fie menținută la minimum. 

Această dimensiune va determina dacă este necesar un spațiu 

standard sau apropiat. 

 

Deplasare laterală a cârligului: Unele aplicații necesită ca sarcina, 

atunci când este ridicată, să nu se miște la dreapta sau la stânga față 

de linia centrală a palanului. Dacă această cerință este cunoscută, 

trebuie utilizat un adevărat palan vertical. Acestea sunt descrise ca 

fiind duble din două părți (2PD) sau duble din patru părți (4PD) și sunt disponibile atât în palanuri montate în 

paralel, cât și în cruce. 

 

METODE DE REEVING   

 

Câteva sfaturi pentru a ajuta la blocarea reeving: 

 

• Dacă blocul staționar are mai mult de două snopi, linia de plumb trebuie poziționată în snopii 

centrali pentru a echilibra blocul sub sarcină. 

• Atunci când ambele blocuri au același număr de snopi, capătul mort al frânghiei (tregul) este 

atașat de blocul staționar. Când numărul de snopi pe bloc variază, snopii se află pe blocul cu 

mai puține snopi. 

• La deplasare, capătul chelului ar trebui să fie introdus prin blocuri începând de unde iese linia 
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de plumb și să continue până la conexiunea cu racord. Acest lucru elimină tragerea întregului 

cablu de sârmă prin blocuri. 

 

• Înainte de deplasare, poziționați blocurile cât mai aproape unul de altul. Acest lucru face 

procesul mult mai ușor, cu mai puțină frânghie de sârmă. 

• Metodele populare de aranjare a cablurilor de sârmă și a snopilor pentru a obține avantaje 

mecanice sunt dantelă, înșurubare pătrată și săritura. 

 

 

Siret 

 

Șiretul este o metodă foarte necomplicată de a trece frânghia printr-

un set de blocuri. Capătul cablului de sârmă este alimentat prin 

scripetele exterioare de pe blocul superior, se continuă prin 

scripetul exterior de pe blocul de rulare, până la al doilea scripete 

de pe blocul superior și în jos până la al doilea scripete de pe blocul 

de rulare. Această metodă se continuă până la ultimul snop. 

Îndepărtați capătul, ca în imaginea alaturata. 

 

Principalul dezavantaj al șireturii este că linia se deplasează mult mai 

repede pe o parte, acest lucru înclină blocurile, provocând frecarea 

firului și uzura suporturilor blocurilor. 

Avantajele dantelării sunt: permite blocurilor să se apropie unul de 

celălalt (important acolo unde spațiul pentru cap este la un nivel 

superior) și nu există îndoiri inverse. 

 

Cele mai multe seturi de blocuri pot fi pătrate în două tipuri de 

modele. Metoda mai bună are ca linia de plumb să iasă de pe unul 

dintre snopii centrali pentru echilibru. Celălalt are linia de plumb 

care iese dintr-un snop  de capăt. O tragere neuniformă a blocului 

este parțial compensată aici, cu următoarea linie care iese de pe snopul la capătul opus. 
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 Rezultatele învățării 

Cunoştinţe:  

▪ Cunostinte pentru a calcula capacitatea și limitele sarcinii de lucru 

▪ Proiectarea și funcțiile echipamentelor de ridicat 

▪ Unelte şi echipamente şi procedura de utilizare a acestora 

▪ Tipuri de cabluri de sârmă și chingi 

▪ Configurații sling 

 

Abilități și competențe: 

• Selectați echipamente avansate de tachelaj. 

• Conectați echipamente. 

• Îndepărtați echipamentul avansat de tachelaj. 

• Comunicați clar, împărtășiți informații, ascultați și înțelegeți. 

• Citiți și interpretați instrucțiunile, comenzile de lucru și documentația relevantă. 

• Abilități de a identifica pericolele, înregistrările proaste sau de a raporta erorile. 

• Respectați legislația, reglementările, standardele codurilor de practică. 

• Planificați și pregătiți-vă pentru funcționare. 

• Mutați, îndepărtați, plasați și asigurați încărcăturile. 

• Efectuați eficient și în siguranță operațiuni avansate de tachelaj. 

• Verificați problemele și defecțiunile echipamentelor și demonstrați procedurile de răspuns 

adecvate.  
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EVALUARE  
1. Utilizați tabelul cu greutățile materialelor comune din Unitatea de învățare 2.3 a acestui manual 

pentru a calcula greutatea unei plăci de oțel de 4 m lățime x 10 m lungime x 1 m grosime. 

2. Calculați centrul de greutate al acestui bloc de beton. 

 
3. Cele mai obișnuite slinguri sintetice sunt fabricate din   următoarele:  

 Poliester 

  Nailon 

  Acetonă 

4. Scrieți cele patru tipuri principale de cablu de sârmă 

5. Care dintre următoarele afirmații sunt FALSE? 

  Operatorul trebuie să verifice dacă toate echipamentele sunt actualizate și în stare 

corespunzătoare de funcționare înainte de exploatarea macaralei. 

 Operatorul nu trebuie să fie familiarizat cu caracteristicile de operare a macaralei sau palanului 

și să fie conștient de regulile de siguranță pentru operatori. 

 Nicio macara, palan sau hardware nu trebuie încărcat peste capacitatea nominală, cu excepția 

testelor. 

6.   ADEVĂRAT sau FALS: Atunci când alegeți un cablu de sârmă, primul lucru care trebuie luat în 

considerare este sarcina de lucru deoarece în funcție de sarcina de lucru și de factorul de siguranță, 

vom avea rezistența la rupere a cablului de sârmă. 

7. ADEVĂRAT sau FALS: Ridicarea și montajul pentru ridicarile obișnuite care necesită un operator și un 

montator nu trebuie să aibă un conducător desemnat. 

8. ADEVĂRAT sau FALS: În operațiunile cu macaraua, comunicarea este vitală pentru ca tot personalul 

implicat în manipulare să fie conștient de ceea ce se întâmplă. 

9. DA sau NU: Un operator de macara ar trebui să fie conștient de principalele pericole implicate în 

operațiunile cu macaraua? 

10.   Alege-l pe cel corect: 

Cârligul coș dublu: 

 este folosit pentru a susține o sarcină prin atașarea unui capăt al sling-ului de cârlig, apoi 

trecerea celuilalt capăt sub sarcină și atașarea acestuia de cârlig. 

 constă din două cârlige cu coș unic plasate sub sarcină. 

 este un cârlig de coș înfășurat complet în jurul sarcinii și o comprimă mai degrabă decât doar 

supporting it. 
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 MODULUL 3 - Diagrame de încărcare și calcule de greutate a sarcinii 

Timp de învățare (LU): (4 ore) 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

Acest modul va analiza diferitele aspecte ale operațiunilor cu macarale, încărcarea macaralelor, manipularea 

sarcinilor, siguranța la manipularea sarcinilor și siguranța operațiunilor cu macarale. Oferă o introducere 

asupra modului în care trebuie calculate limitele de sarcină, precum și a posibilelor pericole întâlnite la 

operarea macaralelor, reguli de siguranță care trebuie respectate pentru a asigura siguranța personalului 

împreună cu echipamentul. Mai multe detalii despre fiecare dintre unități pot fi găsite urmând link-urile către 

videoclipuri și resurse furnizate, precum și efectuând cercetări suplimentare.  

 

OBIECTIVUL ÎNVĂȚĂRII 

 

▪ Să prezinte cursanților diferite mijloace și dispozitive de asigurare a încărcăturilor 

▪ Să fie capabil să calculeze estimările de încărcare și cele mai bune medii pentru manipularea 

sarcinilor. 

▪ Să înțeleagă cele mai bune practici în ceea ce privește siguranța manipulării încărcăturilor, 

importanța coordonării ochi-mână și evitarea pericolelor. 
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LU 3.1 Determinarea greutăților de sarcină a macaralei  

 

Înainte de fiecare ridicare, persoana responsabilă trebuie să determine greutatea totală a încărcăturii. 

Procedând astfel, se poate fi sigur că macaraua este capabilă să efectueze operațiunea și că sănătatea și 

siguranța lucrătorilor nu este compromisă. Există mai mulți factori care trebuie luați în considerare atunci 

când se calculează sarcina de ridicare, cum ar fi tipul de macara utilizat, tipurile de chingi de ridicare și 

echipamentul de montaj, cârligul și unghiul sling-ului. În acest calcul, trebuie luate în considerare toate 

dispozitivele de ridicare, inclusiv cablurile, frânghiile, grinzile, cârligul și orice altceva dedesubt. 

În unele cazuri, operatorul de macara va ridica aceeași sarcină în mod regulat, în astfel de cazuri greutatea 

încărcăturii nu trebuie calculată de fiecare dată. 

Sarcina în sine poate fi marcată de producător sau a fost cântărită anterior, astfel încât sarcina trebuie 

întotdeauna verificată pentru a vedea dacă există marcaje sau greutăți. Instrumente precum celulele de 

sarcină specifice sau dinamometrele pot fi folosite pentru a găsi greutatea exactă a sarcinii. Celula de sarcină 

este atașată între cârlig și sarcină, iar greutatea sarcinii este citită de celula de sarcină. Un exemplu de celule 

de sarcină și dinamometre este prezentat în Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 - Celule de sarcină și dinamometre utilizate pentru a afla greutatea sarcinii de ridicare. 

 

Dacă obiectul nu este marcat cu greutatea sa și sunt disponibile planuri de proiectare, acestea pot fi 

consultate deoarece greutatea ansamblului este în general prezentă. Pentru obiectele care au fost 

transportate dintr-o altă unitate, ar trebui să se folosească planul de aterizare, deoarece acesta va avea o 

indicație a încărcăturii. Când transportați încărcături mai mici, pot fi utilizate cântare industriale de podea. 

Dacă greutatea nu este indicată pe niciun document, sarcina trebuie calculată prin găsirea mai întâi a 

volumului. Volumul poate fi estimat folosind formulele pentru forme geometrice de bază, cum ar fi cilindri, 

sfere și cuburi. După găsirea estimării aproximative a volumului, trebuie determinată densitatea materialului. 

Greutatea aproximativă a sarcinii poate fi găsită prin înmulțirea densității cu volumul. Următorul este un 

exemplu despre cum se calculează densitatea unei țevi goale din oțel prezentată în Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Cilindru gol din oțel. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚  𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑢 =  𝜋𝑟2 × ℎ 

𝐺ă𝑠𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑔𝑜𝑙 = (𝜋 × 1.52 × 8) − ((𝜋 × (1.5 − 0.04)2 × 8) 

= 56.55 − 53.57 

= 2.98𝑚3 

 

Densitatea oțelului este 8050kg/m3 

Deci, densitatea este înmulțită cu volumul pentru a găsi masa cilindrului: 8050 x 2.98 = 23989kg 
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LU 3.2 Capacitatea macaralei 
 

Capacitatea de încărcare a macaralei este esențială pentru operarea de ridicare în siguranță, atunci când este 

neglijată siguranța lucrătorilor și integritatea macaralei și a sarcinii este compromisă. De fiecare dată când 

are loc o nouă operațiune de ridicare, capacitatea de încărcare a macaralei trebuie calculată, deoarece 

variază în funcție de o serie de parametri, cum ar fi domeniul de ridicare și tipul de palan. Principalele 

proceduri de urmat la calcularea capacității macaralei sunt următoarele: 

 

Înțelegeți echipamentul: Operatorul de macara trebuie să fie familiarizat cu echipamentul care va fi utilizat 

pentru lift. Cum ar fi tipul de macara, dacă macaraua va fi o macara mobilă   în timp ce transportați încărcătura 

și tipul de braț care va fi folosit pentru încărcătură. Toți acești factori vor oferi o indicație asupra stabilității și 

tipului de ridicare care va fi efectuată. 

 

Măsurați componentele geometrice: Geometria mașinii ar trebui să fie familiară operatorului de macara 

pentru un calcul precis al sarcinii. Astfel de elemente geometrice includ brațul, palanul și pământul, care 

formează o formă triunghiulară. Măsurând acest triunghi imaginar, calculul sarcinii macaralei poate fi găsit 

cu precizie. Formula utilizată pentru capacitatea maximă a macaralei este următoarea: (r)(hC)/100 

 

Unde: 

R = Raza dintre sol și sarcină 

hC = Înălțimea de ridicare înmulțită cu capacitatea 

 

Folosiți o diagramă de sarcină: Unele macarale și echipamente de ridicare vin cu o diagramă de încărcare 

care poate fi utilizată pentru a găsi în mod convenabil capacitatea de încărcare a macaralei, fără calcule 

ample. Manualul sau ghidul care vine cu macaraua trebuie consultat întotdeauna înainte de o noua ridicare.  
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LU 3.3 Diagrame de incarcare 
 

Tabelul de încărcare utilizat ar trebui să fie pentru vehiculul anume, deoarece, deși macaralele sunt similare 

în funcționare, ele pot varia în ceea ce privește metodele și capacitățile de încărcare. Urmând diagrama de 

încărcare a macaralei, este asigurată siguranța operatorului de macara și a altor personal. Dacă diagrama de 

sarcină a macaralei este ignorată sau este utilizată diagrama de încărcare de la o altă macara, poate apărea 

răsturnarea sau defecțiunea structurală. Un exemplu de diagramă de sarcină este prezentat în Figura 3.3. 

Acest grafic ilustrează capacitățile nominale și brute ale unei macarale. Cifrele de pe rândul de sus arată 

lungimile brațului, în timp ce cele din coloana din stânga reprezintă raza de funcționare. Urmând coloana 

unghiului brațului și intersectând coloana rază/lungimea brațului, poate fi determinată capacitatea brută a 

acestei macarale (din diagrama de sarcină prezentată în Figura 6). Acest lucru poate fi găsit și urmând coloana 

cu rază și intersectând lungimea brațului. Dacă brațul este depozitat la baza brațului, rândul marcat „Deduceri 

de braț depozitat” este utilizat pentru a deduce sarcinile. 

 

 
Figura 3.3 - Diagrama de sarcină care arată sarcinile care variază în funcție de diferitele unghiuri ale 

brațului. 

 

Pentru a găsi indicele capacității macaralei pentru diagrama de sarcină, se poate folosi următoarea formulă:  

(Medie (raza x max (înălțime de ridicare x capacitate)))/100 

 

Diagrama de sarcină din Figura 3.4 este de la o macara Liebherr și va fi folosită ca un alt exemplu despre cum 

să citiți o diagramă de încărcare. 200T se referă la capacitatea brută (în tone) pe care o poate ridica macaraua. 

Cu toate acestea, capacitatea reală de încărcare este denumită capacitate netă. Rândul de sus arată lungimile 

brațului disponibile pentru această macara particulară. După cum se poate observa din această imagine, 

lungimile variază de la 13,2 la 72 de metri. Pe coloana din stânga este afișată raza de funcționare a macaralei. 

Aceasta se referă la capacitatea de răsucire în care poate funcționa respectiva macara mobilă. Celelalte 

numere din tabel reprezintă greutatea în tone a încărcăturii.  

 



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

 
Figura 3.4 - Diagrama de încărcare a unei macarale mobile Liebherr LTM 1200-5.1. 

 

 ÎNCĂRCĂRI NETE ȘI BRUTE 

 

Toate sarcinile enumerate în tabelul de sarcină nu sunt sarcinile reale pe care macaraua le poate ridica cu 

cârligul său, ele sunt capacități brute/nominale, în timp ce sarcina reală care poate fi ridicată este capacitatea 

netă. Această capacitate netă nu trebuie niciodată depășită. Capacitatea brută include lista tuturor 

greutăților scoase la suprafață de braț, inclusiv cele stivuite, montate sau atârnate de vârf. Acestea se numesc 

deduceri de capacitate, care includ următoarele: 

 

• Greutatea blocului principal de sarcină 

• Greutatea efectivă a brațului (acesta poate fi, de asemenea, depozitat sau deschis și neutilizat) 

• Greutatea întregului cablu (atârnat) 

• Greutatea tuturor tachelajului 

• Greutatea sarcinii 

• Greutatea mingii de revizie. 

 

Acestea sunt doar o indicație a capacităților care trebuie deduse din capacitățile brute și pot varia de la un 

producător la altul.  
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Graficul prezentat în Figura 3.5 arată capacitatea brută de ridicare a brațului, care poate fi determinată prin 

selectarea mai întâi a brațului și a unghiului brațului. Aceste valori sunt pentru un braț de 24 sau 40 de 

picioare. Atunci când se utilizează diagrame de încărcare de la diferiți producători, operatorul de macara 

poate nota terminologii diferite pentru extensia brațului fixat, astfel de terminologii includ  brațul care se 

referă toate la aceeași parte. Diagrama de încărcare din Figura 3.5 este pentru o macara Link Belt utilizată la 

ridicarea corpurilor. 

 

 
Figura 3.5 - Diagrama capacităților brute. 

 

FACTORI CARE REDUC CAPACITĂȚILE DE ÎNCARCARE 

Există situații în care valorile diagramei de sarcină nu se aplică pentru operațiunea de ridicare specială. Astfel 

de operațiuni includ turnarea betonului, ridicarea oțelului și a magnetului, lucrări de dragă și clape, acestea 

din urmă prezentate în Figura 3.6.  

 

 
Figura 3.6 - Operațiuni cu dragline, clape și magnet folosind macarale. 
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Alte situații în care clasificarea diagramei de sarcină nu se aplică sunt în operațiuni cu o rată mare de 

balansare, adică atunci când macaraua este pornită și oprită într-o manieră rapidă, provocând încărcare 

laterală. Alți factori includ creșterea razei de încărcare; Încărcare laterală (deoarece brațul este proiectat 

pentru rezistență în jos, nu lateral); Configurarea macaralei pe un teren denivelat (deoarece toate diagramele 

se bazează pe un teren ferm plan).  
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LU 3.4 Reguli practice de utilizare și manipulare în siguranță a încărcăturilor 

 

Legea spune că toate operațiunile de ridicare care implică echipamente de ridicat trebuie să fie: 

 

• planificate corespunzător de o persoană competentă, 

• supravegheate corespunzător, 

• efectuate în condiţii de siguranţă. 

 

Macaralele și accesoriile de ridicare, cum ar fi curele, trebuie să aibă o rezistență adecvată, să fie testate 

și supuse examinărilor și inspecțiilor necesare. Toți operatorii de macara și persoanele implicate în 

strângerea sarcinilor și direcționarea operațiunilor de ridicare trebuie să fie instruiți și competenți. 

Macaralele turn și mobile sunt utilizate pe scară largă în proiecte de construcții și prezintă două pericole 

principale: 

 

Prăbușirea macaralei – astfel de incidente prezintă un potențial semnificativ pentru multiple răni 

mortale, atât pe teren cât și în afara amplasamentului; 

Căderea încărcăturii – aceste evenimente prezintă, de asemenea, un potențial semnificativ de deces și 

răni majore. 

Alte incidente au implicat persoane lovite de încărcături în mișcare, macarale care au intrat în contact cu 

conductoarele aeriene și macaralele au fost lovite între ele. 

 

Aspecte de reținut pentru manipularea în siguranță a încărcăturilor: 

 

• Planificați o rută de ridicare adecvată, pentru a evita coliziunea cu orice persoane, obiecte sau 

linii electrice aeriene. 

• Nu trageți încărcături. 

• Mutați încărcăturile cât mai aproape de nivelul solului. 

• Interziceti oamenilor să stea în zona de ridicare. 

• Nu stați pe o sarcină care este ridicată. 

•  Când macaraua este în funcţiune, aceasta trebuie să menţină o distanţă de cel puţin 600 mm 

faţă de orice bariere sau clădiri. 

•  Când vizibilitatea este blocată, omul de semnalizare va acorda asistență. 

•  Ridicarea sarcinii la o viteză mică, astfel încât chinga să se strângă încet și să mențină o poziție 

echilibrată. 
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Figura: 3.7 - Pericole posibile la utilizarea unei macarale. 

 

Există patru aspecte cheie pentru utilizarea în siguranță a macaralelor: 

 

▪ Planificarea operaţiunilor de ridicare 

▪ Sisteme de lucru sigure 

▪ Supravegherea ridicării 

▪ Examinare amănunţită. 

 

PLANIFICAREA OPERAȚIUNILOR DE RIDICARE   

 

Toate operațiunile de ridicare trebuie planificate astfel încât să fie efectuate în siguranță, luând în considerare 

riscurile previzibile. Persoana desemnată să planifice operațiunea de ridicare trebuie să aibă cunoștințe 

practice și teoretice adecvate și experiență cu privire la manevrele efectuate. Planul va trebui să abordeze 

riscurile identificate printr-o evaluare a riscurilor, resursele necesare, procedurile și responsabilitățile, astfel 

încât orice operațiune de ridicare să fie efectuată în siguranță. Planul ar trebui să asigure că echipamentul de 

ridicare rămâne în siguranță pentru gama de operațiuni de ridicare pentru care echipamentul ar putea fi 

utilizat. 

 

  SISTEME DE LUCRU SIGURE 

 

Trebuie să planificați cu atenție operațiunile de ridicare pentru a vă asigura că sunt efectuate în siguranță. 

Planul dvs. ar trebui să aibă ca rezultat un sistem de lucru sigur și aceste informații ar trebui înregistrate. 

Această înregistrare este uneori cunoscută ca o declarație de metodă și trebuie să vă asigurați că toți cei 

implicați o înțeleg. Elementele cheie includ: 

 

• planificare – inclusiv pregătirea șantierului, montarea și dezmembrarea macaralei; 

• selectarea, furnizarea și utilizarea unei macarale și a echipamentelor de lucru adecvate, inclusiv 

aranjamente sigure pentru slinging și semnalizare; 

•  întreținerea și examinarea macaralei și echipamentelor; 

• asigurarea de personal calificat și competent; 

• supravegherea operaţiunilor de către personal cu autoritatea necesară; 
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• împiedicarea deplasării sau utilizării neautorizate a macaralei;  

• măsuri pentru asigurarea siguranței persoanelor care nu sunt implicate în ridicare.     

 

SUPRAVEGHEREA RIDICĂRII   

 

Trebuie să existe un nivel adecvat de supraveghere pentru operațiunile de ridicare, reflectând gradul de risc 

și personalul implicat în operațiunea de ridicare. 

Supraveghetorul macaralei trebuie să dirijeze și să supravegheze operațiunea de ridicare pentru a se asigura 

că aceasta este efectuată în conformitate cu declarația metodei. El/ea ar trebui să fie competent și instruit 

corespunzător și ar trebui să aibă suficientă experiență pentru a îndeplini toate sarcinile și autoritatea 

relevante pentru a opri operațiunea de ridicare dacă este considerată periculoasă să continue. 

 

Examinare amănunţită 

 

There are strict legal requirements concerning the thorough examination of all cranes: 

Lifting equipment must be thoroughly examined at the prescribed intervals.  This is a detailed and specialised 

examination by a competent person. The examination will usually be arranged by the crane hire company, 

although it is the responsibility of the crane user to ensure that all necessary examinations are carried out 

and that the required reports are in order. Records of thorough examinations and tests must be: readily 

available to enforcing authorities; secure; and capable of being reproduced in written form. 
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LU 3.5 Calcule de încărcare 
 

CENTRU DE GREUTATE PENTRU ÎNCĂRCĂRI REGULATE ŞI NEREGULATE   

 

 În timpul operațiunilor de ridicare, operatorul de macara ar trebui să aibă o bună înțelegere a punctelor de 

basculare și a centrului de greutate al sarcinilor care sunt ridicate. Centrul de greutate al sarcinii este un punct 

central al oricărui obiect în care este concentrată toată masa (numit și centru de masă). Nu este necesar să 

efectuați calcule complicate pentru încărcăturile de formă obișnuită, dar urmați această formulă simplă. 

Calculul pentru pârghia macaralei este prezentat în Figura 3.8. 

Figure 3.8 - Calculating the centre of gravity. 

 

În primul rând, greutatea macaralei este înmulțită cu distanța de la centrul de greutate până la punctul de 

basculare. Apoi se calculează distanța de la sarcină (în curs de ridicare) până la punctul de basculare și se 

înmulțește cu greutatea încărcăturii. Dacă rezultatul celui de-al doilea calcul este mai mare decât primul, 

macaraua va deveni instabilă. În termeni mai simpli, dacă pârghia încărcăturii este mai mare decât pârghia 

macaralei, va urma instabilitatea, care poate fi foarte periculoasă, deoarece poate duce la daune materiale, 

răniri sau deces. 

Într-o astfel de situație, ar trebui utilizate metode sau mașini alternative și riscul nu trebuie asumat. 

Operatorul de macara instruit știe că trebuie să ridicați întotdeauna o sarcină puțin mai mică decât 

capacitatea nominală de încărcare pentru stabilitate, chiar dacă stabilitatea de rezervă va fi calculată în 

valorile de sarcină. 
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În multe scenarii, sarcina nu este uniformă ca formă, iar în altele, sarcina poate fi uniformă ca formă, dar nu 

ca densitate. Aceștia sunt toți factori care vor avea un efect asupra centrului de greutate al sarcinii și sunt 

considerații riscanti si ar trebui manevrate cu atenție de către operator. Fără cabluri suplimentare pentru a 

asigura sarcina, sarcina se va roti până când centrul de masă al sarcinii este direct sub cârligul macaralei, așa 

cum se arată în Figura 3.9. Dacă sarcina se rotește fără nicio precauție prealabilă din partea operatorului de 

macara sau a instalației, situația se poate transforma într-una periculoasă..  

 

 
Figura 3.9 - Ridicarea sarcinilor uniforme (A) și neuniforme (B). 

 

În figura 3.9, sarcina A are centrul de greutate uniform, în timp ce sarcina B este neuniformă. Factori precum 

densitatea obiectului sau încărcarea neuniformă pot contribui la acest efect de răsturnare. 

 

Pentru forme obișnuite 3D, cum ar fi cilindri, cuburi, cuboizi, conuri etc. centrul de greutate poate fi găsit cu 

ușurință folosind ecuații matematice obișnuite. Pentru sarcini neregulate, sarcina poate fi împărțită în forme 

regulate mai mici și poate fi găsit centrul de greutate al fiecărei forme. Un punct de referință în sarcină trebuie 

să fie predeterminat. Se adaugă toată suprafața/volumul și următoarea ecuație poate fi folosită pentru a găsi 

centrul de greutate al întregului obiect:  

𝐴𝑥 = 𝐴𝑥1 + 𝐴𝑥2+. .. 

Unde: 

A = suprafața totală, A1+A2... 

x = distanța până la centrul de greutate în direcția x 

A1 și A2 sunt aria/volumul fiecărei forme 

x1 și x2 sunt distanțele până la centrul de greutate pentru fiecare formă 

Notă: Aceeași formulă este utilizată în direcția y pentru a găsi centrul de greutate al sarcinii.  

 

 CALCULUL UNGHIURILOR SLINGULUI 

 

Unghiul sling-ului este un factor de ridicare care nu trebuie trecut cu vederea deoarece are un efect direct 

asupra tensiunii sling-ului. Cel mai frecvent unghi folosit de riggeri este 60°, deoarece acesta creează un 

triunghi echilateral și, prin urmare, este destul de ușor de măsurat. Cu toate acestea, acest lucru nu este 

întotdeauna posibil din cauza dimensiunii încărcăturii și a spațiului liber deasupra capului, printre alți factori. 

Unghiul este atât de critic încât, dacă de la 60° este 30°, factorul de tensiune crește de 2 ori, ceea ce înseamnă 

că echipamentul de tachelaj va avea dublul sarcinii fizice pe care o suportă.. 
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Pentru a calcula unghiul praștii, trebuie urmați următorii pași: 

Mai întâi calculați factorul de reducere. Acest lucru se poate face folosind tabelul prezentat în tabelul 3.1. 

Unghiul față de orizontală este utilizat pentru a găsi numărul corespunzător al factorului de reducere. O altă 

metodă este împărțirea înălțimii sling-ului (H) la lungimea sling-ului (L) 

Apoi găsiți valoarea redusă a sling-ului prin înmulțirea factorului de reducere (RF) x capacitatea nominală a 

sling-ului (în funcție de cârligul utilizat) 

 

Un exemplu este prezentat folosind diagrama din Figura 3.10. 

Evaluarea Vertical Choker (VC) pentru fiecare sling= 450 kg 

Înălțimea măsurată (H) = 0,84 m 

Lungimea măsurată (L) = 0,96 m 

Factor de reducere (RF) = 0,84 (H) ÷ 0,96 (L) = 0,875 Evaluarea slingului este redusă cu = 0,875 

450 kg (VC) x .875 (RF) = 393,75 kg de capacitate de ridicare per sling 

 
Figura 3.10 - Găsirea capacității de ridicare pe sling. 

 

Pentru a găsi capacitatea de sling necesară, trebuie să luați următorii pași: 

- Mai întâi trebuie determinată sarcina care va fi ridicată 

- Calculați factorul de tensiune găsind unghiul de la orizontală și utilizați graficul de unghi până la numărul 

corespunzător din coloana factorului de reducere 

- Lungimea sling-ului (L) este apoi împărțită la înălțimea sling-ului 

 

Un exemplu este prezentat folosind diagrama din Figura 3.11. 

Greutatea sarcinii = 1200 kg 

Tachelaj – 2 chingi în cârlig vertical 

Greutate de ridicare (LW) per sling – 600 kg 

Lungimea măsurată (L) = 1,2 m 

Înălțimea măsurată (H) = 0,96 m 

Factor de tensiune (TF) = 1,2 m (L) ÷ 0,96 m (H) = 1,25 

Capacitatea nominală verticală minimă necesară pentru acest obiect: 

600 kg (LW) x 1,25 (TF) = 750 kg per sling. 
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Figura 3.11 - Găsirea capacității de sling necesare. 

 

 

Tabel cu diagrame unghiulare 

 

Factorul de reducere     Unghi     Factorul de tensiune 

1 90º 1 

.996 85º 1.004 

.985 80º 1.015 

.966 75º 1.035 

.940 70º 1.064 

.906 65º 1.104 

.866 60º 1.155 

.819 55º 1.221 

.766 50º 1.305 

.707 45º 1.414 

.643 40º 1.555 

.574 35º 1.742 

.5 30º 2 
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 DETERMINAREA LIMITEI ÎNCARCĂRII DE LUCRU 

 

Sarcina de lucru sigură (SWL) este sarcina maximă permisă pentru ca cablurile să funcționeze în condiții de 

siguranță și este de obicei calculată de producătorul echipamentului de montaj și marcată pe ambalaj. 

Această limită de sarcină trebuie întotdeauna respectată, deoarece depășirea acesteia este compromisă 

integritatea echipamentului, precum și sănătatea și siguranța lucrătorilor. Pentru a găsi limita de sarcină de 

lucru sigură, diametrul cablului trebuie să fie măsurat sau citit din specificațiile producătorului. Dacă 

măsurătorile sunt efectuate manual, se recomandă să se facă măsurători în mai multe puncte și apoi să se 

găsească media. Formula folosită este: 

𝑆𝑊𝐿 = 𝐷2 × 8 

Unde: 

SWL este sarcina de lucru sigură în kg 

D este diametrul cablului de sârmă/cablu în mm 

 

Aceasta înseamnă că pentru un cablu care are un diametru de 30 mm, SWL este în kg: 

SWL =302x8 = 7200 kg 
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 Rezultatele învățării 

 

Determinarea greutăților de sarcină a macaralei 

Cunoştinţe:  

• Etape pentru determinarea sarcinii 

• Instrumente folosite pentru măsurarea sarcinii 

• Calculul sarcinii 

 

Abilități și competențe: 

• Faceți diferența între diferitele dispozitive de măsurare a sarcinii 

• Identificarea scenariilor când ar trebui calculată sarcina 

• Calculul sarcinii cu formă neregulată și în 3 dimensiuni folosind densitatea materialului 

 

Capacitatea macaralei   

 

Cunoştinţe: 

▪ Principalele proceduri de constatare a capacităţii macaralei    

 

Abilități și competențe: 

• Calculul capacităţii maxime a macaralei 

 

Diagrame de încărcare   

 

Cunoştinţe: 

• Diagrame de încărcare și importanța acestora în siguranța macaralei 

• Sarcini nete și brute 

• Factori care reduc capacitatile de sarcina 

 

Abilități și competențe: 

▪ Citirea unui grafic de sarcină 

▪ Găsirea indicelui capacităţii macaralei 

▪ Faceți diferența între sarcinile nete și cele brute și cum poate fi găsită fiecare 

▪  Identificați scenarii în care capacitatea de încărcare a unei macarale este redusă 

 

Manipularea în siguranță a încărcăturilor   

 

Cunoştinţe: 

▪ Înțelegeți legile și reglementările locale privind echipamentele de ridicat 

▪  Principalele pericole ale macaralelor mobile și turn 

▪ Pași de bază pentru manipularea în siguranță a încărcăturilor 

▪ Cele patru aspecte cheie pentru utilizarea în siguranță a macaralelor 
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Abilități și competențe: 

• Aplicarea celor patru aspecte cheie ale ridicării în siguranță: 

- Planificarea operațiunilor de ridicare 

- Sisteme de lucru sigure 

- Supravegherea ridicării 

- Examinare amănunțită. 

• Înțelegerea reglementărilor legale locale privind încărcarea și funcționarea macaralei 

 

Calcule de încărcare 

Cunoştinţe: 

- Înțelegerea diferenței dintre sarcinile regulate și neregulate 

- Importanţa centrului de greutate în ridicare 

- Unghiul praștii și cum poate fi găsit 

- Factorul de reducere şi utilizări în calcul 

- Înțelegerea efectelor unghiului praștii asupra capacității de ridicare 

- Factorul de tensiune 

- Capacitatea nominală minimă a unui sling 

- Diagrame unghiulare 

- Sarcina de lucru sigură 

 

Abilități și competențe: 

- Calcularea sarcinilor regulate și neregulate 

- Găsirea centrului de greutate al încărcăturii pentru sarcini regulate și neregulate 

- Găsirea unghiului praștii 

- Găsirea factorului de reducere 

- Găsirea capacităţii de ridicare a unei sling 

- Utilizarea factorului de tensiune pentru a afla capacitatea nominală verticală minimă a unei sling 

- Utilizarea graficelor unghiulare în calcule 

- Găsirea sarcinii de lucru sigure a cablurilor 

  



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

EVALUARE  
 

1. Cum se măsoară/calculeza greutatea încărcăturii înainte de o operațiune de ridicare? Și când ar 

trebui măsurată/calculată greutatea? 

2. Calculați sarcina (sarcina reală) pentru a, b și c. Utilizați următoarele dimensiuni: 

- Diametru exterior: 80 cm, diametru interior: 65 cm, lungime 3 m (oțel tubular) 

- Diametrul exterior 75cm, Diametrul interior 55cm. Lungimea puțurilor 1m și respectiv 

1,5m. Arborele interior este realizat din aluminiu, iar exteriorul din oțel 

- 14 arbori de cupru cu diametrul de 30cm și lungimea de 3m fiecare 

 
 

3. Care sunt principalele proceduri la calcularea capacității macaralei? 

4. Diagramele de încărcare sunt un aspect important al procedurii de ridicare. Care sunt pașii luați 

atunci când utilizați o diagramă de încărcare? 

5. Subliniați principalele diferențe dintre sarcinile nete și cele brute. 

6. Ce poate afecta capacitatea de încărcare a macaralei? 

7. Numiți cele patru aspecte cheie pentru utilizarea în siguranță a macaralelor și explicați-le. 

8. Faceți diferența între sarcinile regulate și neregulate și cum poate fi găsit centrul de greutate 

pentru fiecare dintre ele. 

9. De ce este important să înțelegem unde este centrul de greutate al încărcăturii? 

10. Care este unghiul praștii și de ce este folosit? 

11. Calculați capacitatea nominală verticală minimă pentru fiecare sarcină din întrebarea 2 utilizând 

următoarele dimensiuni: 

Tachelaj – 2 chingi în cârlig vertical 

Greutate de ridicare (LW) per sling – uniformă (folosiți răspunsul de la Q.2) 

Lungimea măsurată (L) = 1,6 m 

Înălțimea măsurată (H) = 1,1 m 

12. Care este limita de sarcină de lucru și de ce este utilizată?  
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  MODULUL 4 - Verificări preoperaţionale, inspecţii şi întreţinere 
Timp de învățare (LU): (5 ore) 

 

 

 

INTRODUCERE   

 

Modulul 4 prezintă informații despre inspecțiile tehnice obligatorii și periodice și despre verificările la 

începutul și sfârșitul programului de lucru pentru funcționarea în siguranță a macaralelor mobile. Întrucât 

macaralele pot fi utilizate numai după obținerea licențelor de funcționare, prima inspecție trebuie efectuată 

de o persoană acreditată. În acest modul, veți găsi informații despre documentele necesare pentru punerea 

în funcțiune a macaralei mobile și condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a obține o 

licență de funcționare. 

Pentru utilizarea în siguranță a macaralelor, atât pentru macaragi, cât și pentru personalul sau obiectele din 

vecinătatea zonei de lucru, este necesar să se ia măsuri de siguranță, atât înainte de începerea operarii 

macaralei, cât și la sfârșitul programului de lucru. Prin urmare, acest modul descrie acțiunile care trebuie 

întreprinse de fiecare operator de macara înainte și după încetarea funcționării macaralei. Siguranta 

operatorului si a persoanelor din jurul lui depinde de respectarea acestor masuri. 

În acest capitol sunt prezentate și componentele macaralelor care sunt supuse verificărilor tehnice periodice 

și conținutul documentelor la finalul inspecției. 

În funcție de complexitatea macaralei, de regimul de funcționare și de condițiile de mediu în care 

funcționează, se recomandă efectuarea unor verificări suplimentare. În acest modul, veți găsi informații 

despre principalele elemente ale unei macarale care ar trebui să facă obiectul unor verificări suplimentare 

pentru utilizarea în siguranță a macaralelor. 

 

 OBIECTIVELE INAVATARII 

 

-  ințelegerea tipurilor de verificări tehnice; 

-  ințelegerea documentelor necesare punerii în funcțiune a macaralelor mobile pentru aplicarea 

regulilor impuse în exploatarea macaralelor pentru evitarea accidentelor; 

-  recunoașterea planului eficient de verificări și inspecții obligatorii și regulate 

-  să înțeleagă terminologia specifică pentru utilizarea în siguranță a macaralelor; 

-  cunoașterea componentelor macaralelor care sunt supuse verificărilor tehnice periodice; 

-  cunoasterea verificarilor suplimentare, in functie de complexitatea macaralei, regimul de 

functionare si conditiile de mediu in care functioneaza; 

-  înțelegerea principalelor componente ale unui sistem hidraulic al macaralei.  
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LU 4.1 Motoare și sisteme de propulsie 

 

TIPURI DE VERIFICARI TEHNICE ALE MACARALELOR 

TUrmătoarele tipuri de verificări tehnice sunt obligatorii pentru funcționarea în siguranță a macaralelor: 

 

Prima inspecție pentru acordarea autorizațiilor de funcționare 

Prima inspecție se efectuează la locul de exploatare a macaralei în vederea acordării autorizațiilor de 

funcționare. Un inspector acreditat trebuie să verifice următoarele: 

 

- date de identificare a macaralei; 

- existenta dosarului de calitate, acceptat de titular; 

- existenta cartii tehnice si conformitatea acesteia cu tipul de macara; 

- existenta instructiunilor de utilizare; 

- existenta instructiunilor de avertizare in cazurile in care macaraua nu trebuie utilizata; 

- existenta informatiilor fara sarcina, sub sarcina, teste statice si dinamice; 

- existenţa PV a probelor de casă, cu rezultate adecvate; 

- alte documente in functie de tipul de macara si locul in care se foloseste. 

 

Macaralele pot fi utilizate numai după obținerea licenței de funcționare! 

 

Pentru a funcționa în siguranță, trebuie efectuate activități pentru verificarea, testarea, întreținerea și 

repararea defecțiunilor tehnice pe durata utilizării macaralelor. Prin urmare, verificările periodice vor fi 

efectuate pe bază de program, de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor din documentația 

tehnică a macaralelor. Verificările periodice ale macaralelor pot fi efectuate prin: 

- suport; 

- organisme acreditate la nivel național.  

 

UTILIZAREA PROCEDURILOR DE PORNIRE/OPRIRE: ÎNCEPEREA ȘI SFÂRȘITUL ZILEI DE LUCRU, MANEVRE 

INTERZISE SAU PERICULOASE 

 

Lucrari de verificare inainte de urcarea pe o macara mobila 

Înainte de a urca în macaraua mobilă, operatorul trebuie să verifice dacă nu se află persoane sau obiecte în 

apropierea mașinii sau dedesubtul acesteia. Verificați dacă pantofii nu au noroi pentru a evita alunecarea și 

utilizați suporturile pentru picioare ale mașinii pentru a urca. 

Este important ca operatorul să folosească echipamentul de siguranță obligatoriu, cum ar fi cască și ochelari 

de protecție . 

 

Măsuri de siguranță pentru macaralele mobile autopropulsate înainte de pornirea motorului 

Înainte de a utiliza o macara mobilă motorizată, operatorul trebuie să fie așezat, niciodată din afara cabinei. 

Comenzile trebuie, de asemenea, plasate în poziție neutră pentru a preveni mișcările intempestive în timpul 

pornirii. 

Frânele macaralei trebuie aplicate corect și trebuie verificat dacă pedala de accelerație se mișcă liber. 
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Măsuri de siguranță pentru macaralele mobile înainte de utilizare 

Operatorul de macara trebuie să ia o serie de măsuri preventive înainte de a urca pe mașină, de preferință 

într-o zonă fără obstacole. In acest caz el trebuie sa verifice functionarea farurilor, a luminilor de avertizare 

si a franelor de siguranta. La pornirea macaralei și la fiecare reluare a lucrului, trebuie să acționați și 

limitatoarele ale mașinii pentru a verifica dacă funcționează. De asemenea, va trebui să verificați dacă 

diferitele componente ale macaralei, mecanismele și dispozitivele de siguranță funcționează corect. Verificați 

funcționarea indicatorului/limitatorului de sarcină și a diferitelor trepte de viteză. 

De asemenea, ar trebui să verificați terenul pe care urmează să lucrați si condițiile de funcționare, tehnice și 

climatice. 

Când porniți motorul, deplasați-vă cu o viteză mică pentru a asculta zgomotul motorului și mecanismelor și 

verificați dacă totul functioneaza corect. 

 

Lucrari de verificare a macaralei mobile 

O altă măsură de siguranță pentru macaralele mobile va fi controlul stabilizatorilor și bazelor de susținere. 

De asemenea, vor fi înregistrate sarcinile care trebuie manipulate, distanțele și înălțimile care urmează să fie 

operate. Acestea trebuie să fie sigure conform tabelelor întocmite de producător. Defectul minim la aceste 

verificări trebuie comunicat managerului de proiect. 

Verificați funcționarea limitatorului de sarcină și a indicatorului de sarcină. 

Verificați utilizarea corectă și sigură a cricurilor de susținere și amplasarea plăcilor de susținere. 

Verificați funcționarea macaralei, ținând cont de efectele vântului și ale altor efecte climatice asupra sarcinii 

și a macaralei. 
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LU 4.2 Sistemul mecanic 
 

  MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA PARCAREA MACARALELE MOBILE 

 

Terenul pe care urmează să se efectueze lucrările trebuie curățat de obstacole care implică riscuri, inclusiv 

liniile electrice de înaltă și joasă tensiune, sau, dacă îndepărtarea este imposibilă, trebuie luate măsuri 

preventive corespunzătoare. 

 

Verificarea ca terenul pe care urmează să lucreze macaraua și deplasarea este suficient de rezistent 

Este întotdeauna de preferat să parcați macaraua pe un teren plat. Cu toate acestea, dacă acest lucru este 

imposibil, ar trebui să încercați să o parcați perpendicular pe direcția turnului. Roțile sau șenile macaralei 

trebuie să fie pe o bază fermă și solidă. Iarna încercați să nu parcați in bălți sau noroi. În perioadele de îngheț, 

este de preferat să parcați pe o suprafață tare sau scânduri. 

Nu lăsați niciodată o sarcină suspendată pe cârligul macaralei în timpul opririi, indiferent dacă este o pauză 

scurtă sau la sfârșitul zilei. 

 

Măsuri generale de siguranță pentru macaralele mobile 

În timpul utilizării acestui utilaj, operatorul nu trebuie să îl folosească în alt scop decât cel pentru care este 

destinat. Siguranța ta și a colegilor tăi va depinde de comportamentul tău. 

Nicio persoană nu va fi transportată sau ridicată pe sarcină sau pe cârlig. Chiar și atunci când macaraua este 

staționată, nimeni nu poate parca pe șine. 

Sarcina nu trebuie niciodată mutată peste alți muncitori sau peste cabina unui camion. Nu țineți încărcătura 

suspendată de cârlig la înălțime. Dacă așteptarea este prelungită, sarcina trebuie coborâtă la nivelul podelei, 

în așteptarea unei noi comenzi pentru a o plasa. 

 

Lucru în apropierea liniilor electrice 

Una dintre principalele cauze ale accidentelor la o macara mobilă autopropulsată este contactul cu o linie 

electrică. În aceste cazuri, procedura care trebuie urmată este următoarea: 

 

- Stai in cabina si manevreaza, incercand sa opresti contactul cu linia electrica. 

- Mutați vehiculul departe de loc și împiedicați pe cineva să se apropie de anvelopele care rămân 

umflate. 

- Dacă nu vă este posibil să opriți contactul (fără a provoca ruperea liniei) trebuie să rămâneți în cabină,   

până când linia a fost deconectată. 

 

Dacă vehiculul ia foc sau situația te forțează,  să-l abandonezi: 

- Verificați dacă nu există cabluri de linie pe sol sau pe vehicul 

 

Mențineți distanțele minime de siguranță față de liniile electrice. Dacă acest lucru nu este posibil, liniile 

trebuie deconectate. 

Nu se poate deduce tensiunea liniilor electrice din dispunerea și înălțimea lor. Dacă tensiunea liniei nu este 

cunoscută, distanța minimă de siguranță dintre macara și cabluri nu trebuie să fie mai mică de 5 metri. Acest 

lucru se aplică la fel tuturor dispozitivelor și accesoriilor instalate pe macara. 
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Rețineți că vântul poate mișca cablurile și că brațele macaralei se pot balansa (și în sus) atunci când faceți 

mișcări bruște. Această abordare simplă neintenționată poate provoca o explozie. 

- Trebuie respectate distantele minime de siguranta fata de liniile de inalta tensiune si liniile electrice 

ale cailor ferate, tramvaielor etc. Distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene de înaltă 

tensiune sunt definite în Ghidul Tehnic al Decretului Regal 614/2001 privind cerințele minime pentru 

protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor electrice. În cazul contactului 

accidental al cablului cu o linie electrică sub tensiune, ca regulă de siguranță, operatorul de macara 

trebuie să: 

 

- Rămâi calm, nu te mișca. 

- Avertizați oamenii din jurul lui și încurajați-i să păstreze distanța de siguranță. 

- Distanța minimă până la vehicul, aparat, sarcină sau linii doborâte trebuie să fie de cel puțin 10 m. 

(zona de influență). 

- Părăsiți zona de influență doar sărind. Când faceți acest lucru, țineți picioarele închise din cauza 

tensiunii de trecere. 

- Nu părăsiți sub nicio formă platforma ridicată a operatorului, scaunul ridicat, cabina șoferului sau 

zona de încărcare. Rămâi unde ești și nu atinge niciun obiect. 

- Nu atingeți aparatul, sarcina sau liniile căzute. 

- Comandați imediat ca liniile să fie deconectate în timpul conducerii. 

- Înainte de a salva persoane, care se află în circuitul electric, linia trebuie deconectată.   

 

Verificarea si intretinerea macaralelor si a dispozitivelor auxiliare 

Macaralele sunt mașini de lucru care sunt folosite pentru a manipula obiecte pe distanțe scurte. Există mai 

multe soluții de construcție pentru macarale, care provoacă diferite riscuri în exploatare, în funcție de tipul 

de încărcături manipulate, de înălțimea maximă și de distanța orizontală admisă, de raportul dintre timpul 

petrecut în utilizare și timpul total utilizat, de dispozitivele auxiliare utilizate cu macaraua, etc. 
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LU 4.3 Sisteme hidraulice 
 

Macaralele mobile încorporează diferite sisteme hidraulice utilizate la ridicarea și deplasarea sarcinilor. 

Înainte de a lucra la o macara cu sistem hidraulic, este vital ca operatorii să aibă  cunoștințe de bază despre 

componentele esențiale care îi permit să transporte materiale grele. Echipamentul de bază al unei macarale 

hidraulice [1]: 

 

•  Brațul – Este componenta cel mai ușor de distins, brațul mare telescopic din oțel care este responsabil 

pentru ridicarea sarcinilor. 

•  Jib – Montat la capătul brațului, secțiunea telescopică este descrisă ca o structură asemănătoare 

zăbrelei. Jibul oferă brațului o lungime suplimentară. 

•  Cabluri – Acestea sunt cabluri din oțel armat care se extind din cabina operatorului și peste capătul 

brațului brațului și al jbului. Fiecare cablu de sârmă este capabil să susțină aproximativ 14.000 de livre . 

La capătul cablului se află o bilă de metal de 285 de livre, care menține linia dreaptă atunci când nu există 

sarcină. 

• Rotex Gear – Situat sub cabină, acesta este un rulment de plată rotativă care permite dispozitivului să se 

rotească în ambele direcții. Mișcarea de tip pivotant este controlată de o pedală din cabină. 

• Stabilizatoare – Aceste dispozitive asemănătoare piciorului asigură echilibru și stabilitate mașinii în 

timpul procesului de ridicare. 

 

Sistemele hidraulice permit macaralelor să fie ușoare și ușor de operat. Sistemele hidraulice sunt în general 

alcătuite din următoarele componente: 

 

• rezervor – reține fluidul hidraulic. 

• pompă hidraulică - deplasează lichidul prin sistem și transformă energia mecanică și mișcarea în 

putere a fluidului hidraulic. 

• motor electric - alimentează pompa hidraulică. 

• supape - controlează debitul lichidului 

 

Sistemele hidraulice sunt esențiale pentru funcționarea în siguranță a macaralelor. Operatorii trebuie să 

înțeleagă principiile și funcțiile hidraulice ale componentelor. 

Deoarece sistemele hidraulice folosesc ulei sub presiune pentru a genera energie, verificarea nivelului 

uleiului din rezervor este necesară pentru a asigura funcționarea corectă a pistonului din cilindru. Presiunea 

necesară pentru deplasarea pistonului este generată de o pompă. Sistemul hidraulic trebuie să asigure un 

control rapid și precis al mecanismului de rulare al macaralei. Vântul poate afecta distribuția sarcinii, în 

special atunci când sunt implicate sarcini grele. Macaralele echipate cu sisteme hidraulice permit 

manipularea sarcinii prin prevenirea răsturnării macaralei în timpul lucrului. Prevenirea răsturnării este 

asigurată de o pompă hidraulică care deplasează fluidul pentru a roti brațul macaralei, permițând astfel 

deplasarea laterală a sarcinii. Presiunea hidraulică, adesea de la aceeași pompă de direcție, este utilizată 

pentru a extinde și retrage stabilizatorii care susțin baza macaralei, astfel încât sarcina să poată fi îndepărtată 

mai departe de bază. 
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

Datorită dimensiunilor mari și puterii unei macarale cu sisteme hidraulice, operatorii trebuie să fie instruiți 

pentru a opera în siguranță și pentru a reduce riscul de accidente. O macara cu sisteme defecte ar putea 

pune operatorii sau persoanele din apropiere în pericol de incendiu sau căderea obiectelor. Macaralele 

montate incorect se pot răsturna chiar. 

Măsuri de luat în considerare la utilizarea macaralelor cu sisteme hidraulice [2]: 

 

• operatorii trebuie să reajusteze supapa de contrabalansare de fiecare dată când se schimbă 

greutatea sarcinii 

• brațul este coborât fără sarcină, presiunea pompei crește până la setarea compensatorului și brațul 

funcționează foarte încet la coborâre. 

• reglarea supapei de contrabalansare pentru a nu cadea intr-o miscare necontrolata. 

• toate sistemele hidraulice au degajări proiectate și consecutive care au ca rezultat o scurgere internă 

care crește în funcție de diferența de presiune. O parte din scurgerile proiectate sunt necesare pentru 

lubrifiere, în timp ce altele sunt nedorite. 

• pe măsură ce temperatura uleiului hidraulic crește, vâscozitatea acestuia se subțiază. Liantul se va 

scurge mai repede cu aceeași presiune diferențială. Fără feedback extern pentru reglarea semnalului 

de comandă, toate sistemele hidraulice vor încetini pe măsură ce uleiul se încălzește. Utilizarea unui 

ulei cu un indice de vâscozitate mai mare ar reduce scurgerea. 

•  menţinerea unei temperaturi corespunzătoare în interiorul sistemului. 

•  controlați toate mișcările macaralei cu variații treptate și progresive de viteză. 

•  mişcări treptate pentru protejarea supapei. 

•  curăţaţi filtrele sistemului hidraulic. Folosirea filtrelor de ulei murdare poate cauza deteriorarea 

componentelor  
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LU 4.4 Verificări continue 
 

VERIFICARI PERIODICE   

 

Pe durata functionari unei macarale se vor verifica periodic urmatoarele elemente: 

 

- nivelul uleiului; 

- etanșeitatea sistemului; 

- sistem de ungere, racire, ungere si franare; 

- starea de uzură a pieselor supuse frecării; 

- uzura garniturilor; 

- sisteme de operare mecanice, electrice sau hidraulice 

- uzura cablurilor sau lanțurilor de tracțiune și fixarea acestora; 

- starea componentelor de securitate si reglementarea acestora; 

- funcționalitatea mecanismelor de instalare a ridicării; 

- starea elementelor de prindere sau de manipulare a încărcăturii; 

- funcţionarea sistemului de energie electrică, control şi iluminare, şi semnalizare; 

- verificarea stării senilor și a roților; 

- alte elemente supuse solicitarii mecanice in functie de tipul macaralei. 

 

După inspecția tehnică periodică, trebuie întocmit un document care să cuprindă următoarele informații: 

 

- cod de identificare a echipamentului; 

- număr de înregistrare; 

- denumirea echipamentului; 

- seria si anul fabricatiei; 

- capacitate maximă; 

- deschidere maxima; 

- inaltime maxima; 

- lungime maxima; 

- data verificării; 

- alte informatii specifice tipului de echipament. 

 

FI ATENT LA: 

 

- Data inspecției tehnice periodice a macaralei nu trebuie să depășească perioada de inspecție. 

- Verificarile tehnice ale macaralelor sunt necesare dupa reparatii. 

- Acestea au ca scop verificarea executiei reparatiilor si a documentelor tehnice de reparatii. 

- Documentele de reparatii trebuie sa precizeze lucrarile efectuate, piesele folosite si certificatele de 

conformitate ale acestora, metodele de incercare folosite si procedurile si rezultatele incercarilor 

(daca este cazul), certificatul de conformitate a activitatii de reparatii. 
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VERIFICARI SUPLIMENTARE   

 

Pentru funcționarea în siguranță a macaralelor se recomandă efectuarea unor verificări suplimentare, în 

funcție de complexitatea macaralei, de regimul de funcționare și de condițiile de mediu în care aceasta 

funcționează. 

Verificările suplimentare constau în: 

 

- controlul nivelului uleiului; 

- verificarea stării rulmenților și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 

- ungerea pieselor supuse frecării conform schemei de ungere; 

- verificarea uzurii cablurilor si lanurilor de tractiune si a fixarii acestora; 

- verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora; 

- verificarea functionarii mecanismelor macaralei si repararea sau inlocuirea subansamblurilor uzate; 

- verificarea elementelor de fixare sau de manipulare a sarcinii; 

- strangerea elementelor de imbinare, a imbinarilor, verificarea fixarii tampoanelor si opritoarelor; 

- verificarea functionarii sistemului de energie electrica, control si semnalizare; 

- verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice.  
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De atins la finalizarea modulului   

 

Cunoştinţe:  

• Tipul de inspecție 

• Conţinutul documentelor după inspecţia tehnică periodică 

• Măsuri de siguranță pentru macaralele mobile înainte de utilizare 

• Măsuri de siguranță pentru macaralele mobile în timpul utilizării 

• Măsuri de siguranță pentru macaralele mobile după utilizare 

 

Abilități și competențe: 

▪ Înțelegerea tipului de inspecție 

▪ Înțelegerea documentelor pentru inspecția tehnică 

▪ Cunoaşterea măsurilor de siguranţă pentru macaralele mobile 

▪ Rezolvarea problemelor 

▪ Luarea deciziilor 

▪ Gestionarea riscului   
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EVALUARE   
 

1. Macaralele pot fi folosite fără licență de funcționare? 

 Da 

 Nu 

2. Pentru a acorda permisul de operare unei macarale se verifica: 

 date de identificare a macaralei; 

 existenţa dosarului de calitate şi a cărţii tehnice 

 existenţa instrucţiunilor de utilizare şi avertizare 

 factură 

 certificat de garanţie 

3. Verificările periodice ale macaralelor pot fi efectuate prin: 

 suport; 

 organisme acreditate la nivel naţional 

 orice persoană angajată în societate 

4. Înainte de a urca în macaraua mobilă, operatorul trebuie să verifice 

 nu se află persoane sau obiecte în apropierea utilajului 

 pantofii sunt fără noroi 

 echipamentul de siguranță este nou 

5. Oamenii pot fi transportați sau ridicați pe o încărcătură sau cu un cârlig? 

 Da 

 Nu 

6. Sarcina poate fi mutată peste alți muncitori sau peste cabina unui camion? 

 Da 

 Nu 

7. Sarcina poate fi suspendată pe cârlig la înălțime? 

 Da 

 Nu 

8. În cazul contactului accidental al cablului cu o linie electrică sub tensiune, operatorul de macara trebuie 

să: 

  rămână calm 

 părăsească zona de influență doar sărind 

 cere altor persoane să deconecteze linia 

9. Elementele macaralei vor fi verificate periodic: 

 uzura cablurilor sau lanțurilor de tracțiune; 

 starea componentelor de securitate și reglementarea acestora; 

 funcționalitatea mecanismelor de instalare a ridicării; 

 valabilitatea certificatului de garanţie 

 costul reparaţiilor periodice 

10. Data inspecției tehnice periodice a macaralei nu trebuie să depășească perioada de inspecție. 

 Da 

 Nu  
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MODUL  5 - Instalarea macaralei mobile 
Timp   de învățare (LU): (6 ore) 

 

 

 

  INTRODUCERE  

 

Modulul 5 oferă informațiile principale despre instalarea macaralei mobile. Găsirea compromisului potrivit 

între echilibru, gravitate și pârghie este esențială pentru a ne asigura că toate operațiunile sunt efectuate cu 

măsurile de precauție adecvate și în deplină stabilitate. Întrucât întregul nostru curs este dedicat macaralelor 

mobile, este explicată în detaliu asamblarea și demontarea celor două tipuri de macara cu braț, cu zăbrele și 

telescopică. Ulterior se face si o descriere a fazei de transport a sculelor de macara, cu referiri la legislatia 

europeana existenta. 

Odată ce toate piesele au ajuns la șantier, este esențial să se efectueze piesa cunoscută sub denumirea de 

„pre-lift”, care presupune o verificare preventivă prin intermediul unei liste de verificare a unei serii de 

cerințe minime. La pregătirea șantierului, este necesar să se țină cont de condițiile solului, care sunt adesea 

neuniforme sau pur și simplu în pantă și care pot necesita utilizarea de covorașe de macara sau suport de 

stabilizare care sunt suficiente pentru a oferi suportul de fundație necesar pentru o siguranță maximă a 

macaralei.   

 

OBIECTIVE  INVATARE 

▪  Înțelegerea configurației corecte a macaralei; 

▪  Fii încrezător în gravitația, echilibrul și funcția principală de pârghie în acțiunile de ridicare; 

▪  Fiți conștienți de condițiile solului; 

▪  Înțelegerea principalelor caracteristici ale macaralei cu braț cu zăbrele și modul de asamblare și 

dezasamblare; 

▪  Înțelegeți caracteristica principală a macaralei cu braț telescopic și modul de asamblare și 

dezasamblare; 

▪  Fiți conștienți de cerințele de siguranță în timpul asamblării și demontării; 

▪  Fiți la curent cu regulamentul de transport pentru a respecta legislația națională și pentru a nu 

deteriora drumurile și macaraua mobilă; 

▪  Recunoașterea principalelor riscuri în planificarea unui loc de muncă și capacitatea de a le clasifica; 

▪  Recunoașteți ce tipuri de lift necesită sprijinul și supravegherea personalului specializat ca 

„ascensoare critice”; 

▪  Recunoașteți riscurile implicate în amenajarea șantierului de lucru și a condițiilor de sol potrivite.  
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LU 5.1 Instalarea macaralei 
 

Este dificil de identificat dacă solul de sub macara   va susține greutatea și presiunea sub stabilizatoare, totuși   

acest lucru este esențial pentru configurarea sigură a macaralei. Ca răspuns la această nevoie, standardele și 

organismele de reglementare din S.U.A. pun acum un accent mai mare pe înțelegerea condițiilor solului și pe 

utilizarea covorașelor de macara sau a suporturilor de stabilizare care sunt suficiente pentru a oferi suportul 

de fundație necesar pentru o siguranță maximă a macaralei. 

 

Iată câteva sfaturi și subiecte privind siguranța macaralelor mobile pentru o instalare de succes a macaralei: 

 

▪ Cunoaște-ți responsabilitățile. Fiecare țară are o reglementare care prevede că macaralele trebuie 

asamblate pe un teren ferm, drenat și nivelat suficient, împreună cu materiale de susținere, cum ar 

fi   paturi, tampoane, covorașe, pentru a oferi suport și nivel adecvat. 

▪  Mai mult, precizează că blocarea sau fixarea stabilizatorilor trebuie să aibă o rezistență suficientă 

pentru a preveni strivirea, îndoirea sau defecțiunea prin forfecare. In plus, trebuie să aibă o astfel de 

grosime, lățime și lungime încât să susțină complet plutitorul, să transmită sarcina pe suprafața de 

susținere și să prevină deplasarea, răsturnarea sau depunerea excesivă sub sarcină. 

▪  Cunoașteți rezistența portantă a solului. Deoarece aceasta este o combinație extrem de complexă, 

este o idee bună să solicitați sfatul unui inginer geotehnic. O modalitate ieftină de a determina 

condițiile solului este utilizarea unui penetrometru dinamic cu con, care este portabil și ușor de 

utilizat. Aceste informații pot fi comparate cu diagramele de presiune la sol pentru diferite tipuri de 

sol. 

▪  Identificați   pericole subterane și evitați-le dacă este posibil. 

▪  Evaluați și îmbunătățiți terenul dacă este necesar. Modalitățile de îmbunătățire a solului includ 

compactarea, îndepărtarea straturilor de suprafață necompactate sau introducerea de rocă sau alt 

material anorganic dens. Dacă solul este ud, lăsați timp pentru a elimina umezeala. 

▪  Cunoașteți presiunea maximă pe care o va exercita macaraua asupra fiecărui stabilizator în timpul 

funcționării sau forța de reacție maximă a stabilizatorului. Producătorii de macarale furnizează aceste 

informații pentru fiecare model de macara și, în general, pot fi găsite în manualul de utilizare. Mulți 

oferă, de asemenea, soluții software gratuite care vă permit să introduceți datele de ridicare, care 

apoi generează forțele de reacție a stabilizatorului care vor fi generate. 

▪  Selectați dimensiunea potrivită a suportului de stabilizare sau a suportului de macara. Tampoanele 

subdimensionate vă pot pune într-o stare instabilă, dar tampoanele supradimensionate sunt 

ineficiente în ceea ce privește costurile de achiziție, forță de muncă și transport. Mai multe metode 

sunt utilizate în mod obișnuit în industrie. DICA a evaluat fiecare dintre acestea și a constatat că 

diferite metode produc concluzii foarte diferite și că majoritatea metodelor nu țin cont de starea 

terenului. DICA vă sugerează   să utilizați o metodă de dimensionare care să ia în considerare 

condițiile solului (capacitatea portantă a solului) și sarcinile reale ale stabilizatorilor. 

▪  Alegeți plăcuțe de macara sau plăcuțe de stabilizator care sunt proiectate și construite pentru a 

îndeplini sau depăși rezistența la alunecare, la încovoiere și la forfecare necesare. Scopul lor este de 

a distribui sarcina de la flotatorul stabilizatorului pe o suprafață suficient de mare încât presiunea 

portantă către suprafața solului să fie acceptabilă. Acestea trebuie să fie suficient de rigide pentru ca 

macaraua să nu iasă de la nivel pe măsură ce sarcina se balansează. 
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▪ Nu așezați niciodată blocaje, suporturi, tampoane sau covorașe sub grinda stabilizatorului. Pentru o 

instalare mai sigură a macaralei mobile, utilizați-le numai sub flotoarele sau pontoanele 

stabilizatoare. 

▪ Monitorizați fiecare ridicare. Dacă suportul stabilizatorului sau covorașul macaralei prezintă o 

deformare sau o îndoire semnificativă, opriți ridicarea. Forța stabilizatorului este mai mare decât 

suportul stabilizatorului și solul. Ar trebui adăugate blocări suplimentare adecvate sau cribbing. Dacă 

suportul sau covorașul este introdus în pământ, opriți ridicarea. Presiunea de sub suport depășește 

capacitatea portantă la sol. Pentru a împrăștia încărcătura pe o suprafață mai mare, este nevoie de 

un suport mai mare, de blocare sau de fixare, sau solul trebuie îmbunătățit pentru a susține în mod 

adecvat sarcina. 

▪  Folosiți bunul simț. Dacă nu arată corect, oprește-te. Dacă nu acționează corect, oprește-te. Dacă nu 

se simte bine, oprește-te. Produsele nu sunt niciodată un înlocuitor pentru bunul simț. Folosește-ți 

bunul simț. Nu știi niciodată că viața pe care o salvezi poate fi a ta. 

 

CONFIGURĂRI PENTRU SOL DUR   

 

Când lucrați în condiții de teren foarte dur, cu cerințe stricte de reducere a sarcinii, folosirea unui strat 

intermediar ca tampon vă poate ajuta să obțineți performanțe optime ale plăcuțelor de stabilizare sau 

covorașelor macaralei.  

 

 
 

O concepție greșită obișnuită cu privire la distribuția sarcinii suporturilor și covorașelor macaralei este aceea 

că încărcăturile stabilizatoarelor sunt distribuite uniform pe întreaga zonă a covorașului în toate condițiile de 

sol - indiferent de care este suportul sau care sunt sarcinile sau presiunile de la echipament. Va exista 

întotdeauna un anumit nivel de încărcare maximă, iar distribuția reală a sarcinii va fi rezultatul modului în 

care sarcina, pământul și plăcuțele se influențează reciproc. 

Pe măsură ce condițiile solului devin mai dure sau capacitatea portantă a solului crește, plăcuțele și 

covorașele devin mai puțin eficiente în împrăștierea sarcinii. În condiții de teren foarte dur, cum ar fi o placă 

de beton, sarcina se distribuie de obicei la un unghi de 45-60 de grade prin grosimea plăcuțelor. Acest lucru 

are ca rezultat presiuni de vârf mai mari și presiuni generale mai ridicate la nivelul solului din cauza ariei 

reduse de distribuție. Adesea, interacțiunea dintre sol și pad nu este recunoscută sau înțeleasă, ceea ce duce 

la presiuni portante la sol mai mari decât cele prevăzute.  
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Pentru a reduce presiunea lagărului la sol în condiții de teren foarte dur, luați în considerare introducerea 

unui strat tampon mai moale, care să permită deviația gestionată a plăcuțelor. Obiectivul este de a înmuia 

solul pentru a face suportul existent mai eficient, spre deosebire de rigidizarea suportului pentru a depăși 

condițiile de teren dur. Înmuierea solului este o abordare contraintuitivă, totuși, ameliorarea plăcuțelor 

poate crește semnificativ costurile și greutatea. Materialele tampon intermediare utilizate în mod obișnuit 

includ nisipul sau materialele cu rezistență mare la compactare, cum ar fi neoprenul sau cauciucul. 

Dincolo de înmuierea solului pentru a îmbunătăți distribuția sarcinii, un avantaj suplimentar al utilizării unui 

strat intermediar este acela de a umple orice neconcordanțe sau goluri între pad și sol care ajută la eliminarea 

încărcării punctuale pe zone mici ale solului și ajută la protejarea suprafeței solului  sub sarcini grele. 

 

Tabelul capacității portante la sol   

 

 
 

Sursa: Cranes and Derricks, Ediția a patra. Autorul Jay Shapiro 
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GRAVITATE, ECHILIBRARE ŞI PÂRGHII   

 

O macara mobilă este construită în jurul principiilor de proiectare ale echilibrului și pârghiei. Pe scurt, o 

macara trebuie să fie capabilă să ridice sarcini grele, prin utilizarea pârghiei, rămânând în același timp în 

echilibru. 

 

Înainte de a pătrunde în aceste concepte, trebuie să vorbim despre gravitație. Știm de la Newton și Einstein 

că fenomenul natural al gravitației este real, tot ce trebuie să faci este să îți arunci un mic obiect pe picior 

pentru a fi credincios. În manipularea materialelor, trebuie să luăm în considerare centrul de greutate (sau 

CG) al unei sarcini. „Simbolul centrului de greutate”, ilustrat de cercurile alb-negru din ilustrațiile de mai jos, 

este folosit pentru a arăta locația în care se află CG-ul unui obiect. Se spune că CG al oricărui obiect este 

punctul din obiect în care greutatea este distribuită uniform. Înseamnă că pârghia pe o parte a obiectului 

trebuie să fie egală cu pârghia derivată de cealaltă parte a obiectului. 

Acum să ne uităm la o grindă de echilibru, care este similară cu un model de macara de bază. Grinda, 

echilibrată pe un punct de sprijin, rămâne în echilibru atâta timp cât pârghia de pe o parte a punctului de 

sprijin este egală cu pârghia de pe partea opusă a punctului de sprijin. Dacă una dintre greutățile plasate pe 

fascicul este mai mare decât cealaltă, fasciculul se va înclina în direcția obiectului mai greu. Singura 

modalitate de a menține fasciculul în echilibru este de a muta punctul de sprijin mai aproape de obiectul mai 

greu, așa cum este ilustrat mai jos. Prin deplasarea punctului de sprijin, fasciculul rămâne în echilibru și 

fiecare obiect îl contrabalansează pe celălalt. 

 

 
 

Acum să aplicăm acest lucru la o macara mobilă. În ilustrația de mai jos, partea dreaptă a grinzii de echilibru 

este ridicată, la fel ca brațul unei macarale. Atâta timp cât efectul de pârghie al fiecărui obiect rămâne egal, 

fasciculul rămâne în echilibru. 
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Acum să facem un pas mai departe și să suspendăm sarcina sub grindă ca și cum ar fi de la o macara. În 

ilustrația de mai jos, fasciculul poate rămâne în echilibru dacă efectul de pârghie derivat din fiecare obiect 

rămâne egal. 

 

Acest exemplu este grozav, atâta timp cât nimic nu se schimbă, dar știm că acest lucru nu este probabil să se 

întâmple. De îndată ce greutatea obiectului din dreapta crește (cum ar fi ridicarea unei sarcini mai grele), 

trebuie să compensați prin creșterea pârghiei din partea stângă a grinzii. Dacă obiectul din dreapta se mișcă 

mai aproape de punct de sprijin (cum ar fi retragerea unui braț), trebuie să compensați prin scăderea efectului 

de pârghie a obiectului din partea stângă a fasciculului.  

 
 

Înainte de a merge mai departe cu privire la stabilitatea macaralei mobile, trebuie să ne uităm la macaraua 

mobilă în sine. Desfacerea acesteia și analizarea modului în care este construită macaraua ne oferă o 

perspectivă diferită asupra echilibrului decât să privim mașina în ansamblu. Deci, haideți să-l modificam. 

 

▪ Suprastructura, structura superioară sau lucrările superioare, este cadrul rotativ al echipamentului 

pe care sunt montate utilajele de operare împreună cu cabina operatorului. 

 

 
 

▪ Suportul, șasiul sau caroseria mașinii este suportul de transport al macaralei și, în funcție de tip, ar 

include de obicei cabina de transport, roți/senile, stabilizatoare etc. Este proiectat pentru transportul 

suprastructurii macaralei rotative.. 

 
 

• A treia componentă de luat în considerare este boom-ul. Au si CG. Cu toate acestea, pe măsură ce 

creșteți sau micșorați lungimea brațului unei macarale hidraulice, modificați CG-ul brațului. CG al 

unei macarale cu braț cu zăbrele va rămâne neschimbat, cu excepția cazului în care se adaugă un 

braț sau alt element auxiliar 
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Exemplul de mai jos pune aceste concepte în acțiune, analizând efectul de pârghie derivat de o macara și 

sarcină. 

 

 
În câmpul macaralei, punctul de sprijin al grinzii de echilibru este înlocuit cu termenul „Axa de basculare” și 

numim centrul de greutate „CG”. Ecuația de mai sus ilustrează modul în care o macara este similară cu o 

grindă de echilibru. Cu toate acestea, atunci când lucrați cu macarale și o parte a ecuației este egală cu 

cealaltă parte a ecuației, macaraua este considerată a fi într-o stare echilibrată și răsturnarea este posibil să 

aibă loc în orice moment.  

Ar fi nesigur să operați o macara în care pârghia încărcăturii a fost egală cu pârghia macaralei, astfel încât 

stabilitatea „rezervă” este inclusă în cotele de sarcină pentru stabilitatea macaralei. Stabilitatea de rezervă 

poate fi ilustrată cel mai bine prin privire la o macara care și-a ridicat sarcina maximă de lucru sigură în zona 

de stabilitate.  
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Stabilitatea macaralei mobile 

Se spune că o imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte, așa că in urmatoarele imagini vom indica 

unele dintre diferitele configurații și cadrane de funcționare în care pot exista probleme de  . 

 

Ridicare pe roti 

 Producătorii de macarale care permit ridicarea „pe roti” vor furniza o diagramă de sarcină special pentru 

această configurație. 

 

Ridicarea laterala 

Nu numai că sunt recomandate stabilizatoarele complet fixate pentru capacitatea maximă a diagramei de 

încărcare, ci imaginea din dreapta ilustrează o macara de camion cu braț telescopic cu brațul peste cadranul 

lateral. Ridicarea laterală este locul cel mai puțin stabil pentru majoritatea macaralelor. 

 
Ridicare frontala 

Producătorii de macarale care permit ridicări „frontale” vor furniza o diagramă de sarcină special pentru 

această configurație. 
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Ridicare din spatele macaralei 

Deși, de obicei, aici este furnizată cea mai mare capacitate, trebuie să urmați în continuare graficul de 

încărcare și să cunoașteți greutatea încărcăturii pentru ridicarea dvs. pentru a vă asigura că macaraua va 

rămâne stabilă și verticală.. 

 

 
 

Lungimea brațului 

De multe ori, răsturnarea este rezultatul extinderii brațului dincolo de lungimea necesară. 

 

 
 

Sperăm că până acum putem fi cu toții de acord că pierderea stabilității care are ca rezultat un incident sau 

un accident de basculare si nu ar trebui să fie un eveniment obișnuit. Sunt costisitoare și pot fi evitate. 

Amintiți-vă următoarele puncte cheie: 

 

▪ Asigurați-vă că operatorul este un operator de macara mobilă calificat, cu educația, cunoștințele și 

experiența necesare pentru a opera mașina și a realiza ridicarea. 

▪ Există multe modele de macarale, citiți manualul de utilizare al producătorului macaralei pentru a vă 

asigura că ati înțeles pe deplin cadranele de operare, pozițiile suprastructurii și caracteristicile de 

funcționare ale macaralei. 

▪ Asigurați-vă că operatorul înțelege pe deplin diagrama capacității de încărcare pentru macaraua pe 

care o operează. 

▪ Asigurați-vă că operatorul înțelege pe deplin cum să folosească dispozitivul de cântărire a sarcinii 

macaralei (LMI, RCI, RCL etc.). 

▪ NU ridicați NICIODATĂ sarcini în cazul în care graficul de sarcină nu oferă valori nominale. 

▪ NU ridicați NICIODATĂ mai multă greutate decât ceea ce este afișata în tabelul de încărcare. 

▪ Stabilizatorii trebuie să fie complet extinși și fixați în orice moment. 
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CONDIŢII DE SOL ŞI EVALUĂRII   

 

Înainte de montarea macaralei și extinderea stabilizatorilor trebuie efectuată o evaluare a locului de către o 

persoană competentă pentru a se asigura că poate suporta sarcina macaralei și a încărcăturii suportate. 

Pentru a reduce riscul ca stabilizatorii macaralei să intre în pământ din cauza presiunilor de încărcare, se 

folosesc plăci de împrăștiere. Acestea măresc suprafața stabilizatorilor și astfel răspândesc forțele care 

acționează asupra solului pe o suprafață mai mare, făcând macaraua mai stabilă. Dacă condițiile solului nu 

sunt ideale, ar trebui folosite alte măsuri precum covorașe de lemn, grilaje din oțel sau plăcuțe de beton. Un 

astfel de exemplu este prezentat în Figura 11. 

Există unele pericole comune la care operatorii de macara trebuie să aibă grijă înainte de a merge la locul de 

muncă sau înainte de a începe. Pământul moale necompactat sau materialul de umplere pot fi periculoase, 

deoarece pot să nu fie întotdeauna vizibile, dar pot fi dăunătoare stabilității și siguranței vehiculului. 

 

 
 

Figura 11: Utilizarea plăcuțelor de stabilizare a macaralei (A) pentru a reduce presiunea asupra solului care îl 

face să se prăbușească (B) 

 

Instalarea macaralei în apropierea unui șantier de excavare este destul de periculoasă, iar ghidurile industriei 

recomandă împotriva acestor practici, deoarece există un risc mai mare ca terenul să cedeze fără notificare. 

Cu toate acestea, în cazurile în care acest lucru nu poate fi evitat, un inginer geotehnic ar trebui să efectueze 

o evaluare a zonelor înconjurătoare. În zonele rezidențiale, operatorul de macara trebuie să fie conștient de 

orice pivnițe sau subsoluri și tipul de pardoseală de sub macara, deoarece rezistența unor astfel de structuri 

poate fi compromisă cu sarcina macaralei. Același lucru se poate spune și pentru zonele pavate, deoarece 

acestea sunt concepute pentru a suporta greutatea pietonilor și nu a unei macarale încărcate. Pământul de 

dedesubt poate fi relativ moale sau servicii precum instalațiile sanitare și electricitatea pot trece pe dedesubt. 

Operatorii de macara trebuie să fie atenți și la condițiile meteorologice, deoarece ploaia prelungită poate 

face ca solul de dedesubt să devină mai moale și să provoace instabilitate sau prăbușire. 

 

INFLUENȚA VÂNTULUI 

 

Vântul poate fi un pericol foarte mare atunci când operați o macara, deoarece poate face cu ușurință instabilă 

întreaga structură și o poate face să se răstoarne. Fișele de evaluare a riscului macaralelor pentru macarale 

mobile sfătuiesc operatorul să retragă brațul, să oprească mașina și să iasă din macara dacă rafala de vânt 

are o viteză mai mare de 10m/s. O rafală de vânt este viteza medie a vântului măsurată pe o perioadă de trei 

secunde. Viteza vântului este viteza medie a vântului măsurată la o înălțime de 10 m pe o perioadă de 10 
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minute. Operatorul de macara trebuie să țină cont de presiunea vântului care acționează asupra macaralei, 

deoarece aceasta crește cu un factor de patru dacă viteza vântului se dublează. O astfel de schimbare bruscă 

a presiunii încărcăturii vântului poate cauza răsturnarea macaralei. 

Echipajul care operează macaraua ar trebui să acorde întotdeauna atenție vitezei vântului din diagrama de 

încărcare pe care o sugerează producătorul pentru macaraua respectivă. Ar trebui efectuată o evaluare a 

riscurilor pentru a asigura siguranța echipajului atunci când operează la viteze mai mari ale vântului, dacă 

echipajul are suficientă experiență pentru a controla sarcina în astfel de condiții. Apoi, determinarea unei 

viteze sigure a vântului poate fi împărțită în trei lucruri simple: 

 

• În primul rând, viteza vântului la care echipajul se simte în siguranță la operare. Acest lucru ar trebui 

judecat prin experiență și evaluarea riscurilor. Evaluarea riscului poate include cât de mult se poate 

mișca o încărcătură, capacitatea de a controla încărcătura prin linii de referintă, restricții ale 

amplasamentului și alți factori. 

• În al doilea rând, diagrama de sarcină  si viteza vântului pe care producătorul macaralei o specifică 

ca viteză maximă a vântului. Viteza vântului din diagrama de sarcină poate varia în funcție de 

configurație, lungimea brațului, structura sa, etc. 

• În al treilea rând, este posibil ca viteza vântului admisă să fie redusă sub viteza vântului din diagrama 

de sarcină din cauza suprafeței încărcăturii. 

 

Sarcina vântului poate fi calculată folosind următoarea ecuație: 

 

𝐹 = 𝐴 × 𝑃 × 𝐶𝑑 

Unde: 

• F este sarcina vântului 

• P este presiunea vântului 

• Cd este coeficientul de rezistență (care depinde de forma obiectului) 

 

Rafală față de viteza medie a vântului 

 

Diagrama de sarcină/viteza vântului și viteza admisă a vântului se bazează pe viteza maximă instantanee a 

vântului, inclusiv orice rafale. Aceasta este așa-numita „rafală de trei secunde” măsurată în cel mai înalt punct 

al sistemului de braț, și nu viteza medie a vântului măsurată la o altitudine de 10 m pe o perioadă de timp de 

10 minute, așa cum este dată de majoritatea stațiilor meteo. Viteza vântului la rafale de trei secunde poate 

fi cu ușurință mai mare cu un factor de doi sau mai mult, adică, luând în considerare viteza medie a vântului 

la 10 m altitudine, poate subestima în mod semnificativ condițiile reale.  
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LU 5.2 Macara cu braț cu zăbrele 

 

Componentele de baza ale unei macarale cu braț cu zăbrele sunt prezentate în figura 1. Inspectarea fiecăreia 

dintre aceste componente face parte din inspecția înainte de pornire a operatorului. Brațul cu zăbrele susține 

sarcina de lucru și este cel mai comun braț utilizat în NCF. Se foloseste pe toate tipurile si marcile de macarale 

si se monteaza la capul bratului pe suprastructura rotativa. Pe o macara, brațul susține greutatea încărcăturii, 

oferind, de asemenea, ridicare și rază de acțiune. Brațul de bază constă dintr-o secțiune de bază a brațului și 

o secțiune de vârf a brațului. Lungimea acestuia este mărită prin asamblarea secțiunilor suplimentare, ca în 

cazul brațului cu zăbrele, sau prin extinderea hidraulică a secțiunilor, ca în cazul brațului telescopic. 

 

 
Figura 1 - Componentele macaralei cu braț cu zăbrele. 

 

Secțiuni de braț 

 

Secțiunile brațului cu zăbrele sunt realizate din oțel tubular sau unghiular din aliaj de înaltă rezistență, cu 

perete subțire, concepute pentru a suporta sarcini de compresie. Cel mai obișnuit tip de secțiune a brațului 

este tubulară, prezentată în Figura 2, constând din patru elemente principale conectate cu zăbrele . În partea 

de jos, unde devine atașat de secțiunea de bază a brațului, sunt urechi de conectare cu patru pini și un 

element de contravântuire denumit diagonală. Cadrul pătrat de la fiecare capăt al inserției brațului este 

denumit în mod obișnuit cadru de imagine. 
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Figura 2 - Secțiunea brațului tubular. 

 

Producătorii recomandă să nu folosiți o macara dacă este ruginită, are elemente îndoite, suduri crăpate și 

alte probleme care afectează rezistența brațului cu zăbrele. Aceste toleranțe zero impun ca echipajele 

macaralei să aibă grijă extremă atunci când manipulează secțiunile neutilizate cu stivuitoare, depozitarea 

secțiunilor neutilizate departe de zonele de trafic, transportul și securizarea secțiunilor pe remorci de tractor 

și prevenirea ca echipamentele sau obstacolele să intre în braț în timp ce sunt montate pe macara în timpul 

transport, efectuarea de operațiuni sau atunci când sunt parcate. 

NCF utilizează secțiuni care au în mod normal 10 până la 20 de picioare în lungime. Când adăugați mai multe 

secțiuni de lungimi diferite, verificați manualul de utilizare pentru configurația secțiunii brațului. Dacă aceste 

informații nu se află în manualul operatorului, o regulă generală utilizată atunci când amestecați secțiuni 

scurte ale brațului cu secțiuni lungi este instalarea secțiunilor mai scurte cel mai aproape de secțiunea de 

bază a brațului; de exemplu, dacă utilizați două secțiuni de 10 picioare și o secțiune de 20 de picioare, instalați 

cele două secțiuni de 10 picioare cel mai aproape de secțiunea de bază a brațului. Secțiunile brațului sunt 

prinse cu șuruburi prin conexiuni cu plăci (flanșă) (Figura 3A) sau conexiuni cu știfturi și șuruburi (Figura 3B). 

Cel mai comun este știftul. 

Toate secțiunile brațului care vin cu o macara vor avea atașat un număr de identificare a atașamentului care 

atribuie secțiunea brațului unei anumite macarale . 

 

Figura 3 - (A) Conexiunea șuruburilor și (B) Conexiunea știftului. 
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Indicator unghi braț 

 

Capacitățile care sunt enumerate pe diagramele de încărcare a macaralei variază în funcție de unghiul 

brațului macaralei. Unghiul brațului, la macaralele cu braț cu zăbrele este între linia centrală a brațului (de la 

știfturile secțiunii de bază a brațului la mașina de cap) și orizontală în timp ce brațul este sub sarcină (Figura 

4). 

Unele macarale sunt echipate cu indicatoare de unghi al brațului de tip fluid, montate în partea stângă a 

cabinei operatorului pe secțiunea de bază a brațului, care poate fi citită vizual de către operator (Figura 5). 

Acest tip de indicator trebuie să fie reglat corespunzător, fără blocare, iar macaraua trebuie să fie orizontală 

sau să indice cu precizie unghiurile brațului. Chiar și în aceste condiții, citirile sale sunt doar aproximative. 

 

La alte tipuri de macarale, indicatorul de unghi al brațului constă dintr-o placă metalică cu numere de grade 

(de la 0 la 90 de grade) și un braț care se balansează liber care reacționează la schimbarea unghiului brațului. 

Pe astfel de indicatori, numerele și brațele ar trebui să rămână curate și lizibile vizual în orice moment. 

Pentru a verifica acuratețea indicatorului de unghi al brațului, așezați un nivel de constructor de 3 picioare 

pe secțiunea centrală a brațului, așa cum se arată în Figura 21-13. Ridicați și coborâți brațul până când nivelul 

arată că brațul este la zero grade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Unghiul brațului la macara cu braț cu zăbrele. Figura 5 - Indicatorul unghiului brațului de tip fluid. 

 

Deși indicatorul unghiului brațului este o referință rapidă pentru ca operatorul să știe în ce unghi se află 

brațul, nu vă bazați pe indicatorul unghiului brațului pentru precizia razei, mai ales atunci când ridicarea 

depășește 75 la sută din capacitatea nominală. Utilizați măsurarea razei pentru a determina capacitatea 

macaralei din diagramele de sarcină și pentru a evita orice posibilitate de eroare.
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 Figura 6 - Verificarea preciziei indicatorului unghiului brațului. 

 

Snopi  

 

Snopii sunt amplasați în portal, catargul brațului, căpăstru și blocul cârlig. Un aranjament de snopi situat chiar 

în partea superioară a secțiunii vârfului brațului este denumit mașina de cap. Snopii se rotesc fie pe rulmenți, 

fie pe bucșe și sunt instalati practic oriunde cablul de sârmă trebuie să se întoarcă sau să se îndoaie. 

 

Asamblarea bratului 

 

Un pandantiv este un cablu de sârmă de lungime fixă care face parte din sistemul de suspensie a brațului. 

Fiecare secțiune a brațului are două pandantive. Ambele pandantive trebuie să rămână cu secțiunea brațului 

cu care au venit. Când depozitați o secțiune a brațului, fixați cele două pandantive de secțiunea brațului cu o 

sârmă sau o frânghie. Dacă un pandantiv este rău, înlocuiți întotdeauna ambele. Dacă înlocuiți doar 

pandantivul prost, pandantivul nou sau înlocuit ar putea fi diferit în lungime sau fabricație. Această diferență 

va cauza o tragere sau răsucire neuniformă a brațului atunci când brațul este supus unei sarcini sau solicitări. 

 

Portal  

Portalul, sau cadrul A, este un cadru structural, care se extinde deasupra suprastructurii rotative. Portaul 

susține snopii în care sunt înclinate liniile de ridicare a brațului. Înălțimea portalului asigură un unghi între 

pandantive și braț care reduce forțele de compresie plasate asupra brațului în timpul operațiunilor de 

ridicare; prin urmare, ridicați întotdeauna portalul înainte de a ridica brațul sau de a ridica o sarcină. La unele 

modele de macarale, portalul este reglabil, permițându-i să fie coborât, astfel încât macaraua să se poată 

deplasa pe sub poduri. 

 

Catarg de braț 

Unele modele de macarale sunt echipate cu un catarg braț în loc de un portal, așa cum se arată în Figura 7. 

Catargul brațului, uneori numit catarg activ, constă dintr-un cadru structural articulat la sau lângă partea 

inferioară a secțiunii de bază a brațului, care este coborât cu gravitația exclusiv sub controlul frânei cu tambur 

al palanului brațului. 

Vârful catargului brațului susține snopii și pandantivele de ridicare a brațului. Catargul brațului funcționează 

ca și portalul, deoarece crește unghiul dintre pandantive și braț, scăzând forțele de compresie plasate pe 

braț. 
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 Figura 7 - Catarg braț. 

 

Bridle assembly 

 

The bridle assembly is part of the boom suspension system. It may be connected to the boom mast or serve 

as a floating harness on a crane equipped with a gantry. The bridle assembly is the connection point between 

the pendants and is an assembly of sheaves in which the boom hoist wire rope reeves though. 

 

Palanul cu braț în funcțiune   

 

Montat pe tamburul troliului din spate, palanul brațului este parte a sistemului de suspensie a brațului utilizat 

pentru ridicarea și coborârea brațului. 

 

Opritoare Brat 

 

Opritoarele brațului sunt proiectate pentru a împiedica brațul să se intoarca dacă o linie de sarcină se rupe. 

Acestea nu vor opri brațul dacă operatorul uită să decupleze pârghia de comandă a palanului brațului. Cu 

toate acestea, unele modele de macarale sunt echipate cu un comutator de limită superioară a brațului care 

împiedică operatorul să ridice brațul peste un unghi prestabilit al brațului. Acest comutator împiedică, de 

asemenea, operatorii să ridice brațul în opritoarele brațului. Majoritatea macaralelor care sunt echipate cu 

întrerupător de limită superior au și un comutator de bypass care permite operatorului să ridice brațul peste 

unghiul prestabilit al brațului. Un tip de opritor al brațului este prezentat în Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Opritor braț.
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5.2.1 Asamblare și dezasamblare macara cu braț cu zăbrele 

 

CONTEXT 

 

Operatorii de macarale mobile trebuie să demonteze macaralele pentru a le transporta la și de la șantier. 

Demontarea macaralei poate fi necesară pentru a respecta reglementările rutiere. Operatorii de macarale 

mobile asamblează macaralele o dată pe șantier. Când montați sau dezasamblați un braț cu zăbrele, 

respectați întotdeauna următoarele puncte: 

 

• Obțineți, citiți și înțelegeți instrucțiunile pas cu pas prezentate în AEP aprobat specific tipului de 

macara. 

• Nu staţi niciodată în interiorul, pe sau sub braţ în timp ce montaţi sau dezasamblaţi braţul. 

• Nu vă cățărați, nu stați în picioare sau nu mergeți pe braț. Utilizați o scară sau un dispozitiv similar 

pentru a ajunge în zonele necesare. 

• Când scoateți sau instalați secțiunea brațului, introduceți știfturile de conectare din exteriorul 

brațului spre interior, așa cum se arată în Figura 9: 

 

 

Figura 9 - introduceţi stifturile de conectare din exterior spre interior. 

 

▪ Când scoateți secțiunea brațului, asigurați-vă că stifturile sunt strânse și situate la sau în spatele 

conexiunii brațului. Numai știfturile inferioare situate în spatele pandantivelor pot fi îndepărtate; 

brațul trebuie să fie drept, iar mașinile de cap să fie sprijinite pe blocare, toate acestea fiind 

prezentate în Figura 10. 
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 Figura 10 - Mod corect de îndepărtare a secțiunii brațului cu zăbrele. 

 

• Purtați întotdeauna   cască de protecție, ochelari de protecție   și pantofi de protecție atunci când 

demontați sau instalați secțiunea brațului. 

•  Stați departe de punctele de prindere atunci când aliniați urechile de conectare a secțiunii brațului. 

Nu puneți niciodată degetele în orificiile de conectare. 

•  Aveţi grijă când deconectaţi capătul mort al cablurilor de sârmă. Corzile Reeve se pot răsuci pe snopi. 

Când știftul sau mufa este îndepărtată, frânghia se poate învârti. 

 

MONTAJ MACARA CU BRAT CU ZABRELE   

 

Următorii sunt pași generali pentru asamblarea unei secțiuni de braț pe un braț cu zăbrele care este echipat 

fie cu un portal, fie cu un catarg de braț, montat fie pe șenile, fie pe un suport de camion: 

 

Pasul 1. Rugați un stivuitor să alinieze secțiunea brațului cu secțiunea de bază a brațului. 

Pasul 2. Întoarceți macaraua până când urechile de conectare a știftului superior de la baza brațului sunt 

conectate cu urechile de conectare a știftului superior de pe secțiunea brațului. Defalcarea brațului 

efectuată pe lateral necesită un stivuitor pentru a manevra secțiunea brațului până când știfturile sunt 

aliniate. 

Pasul 3. Odată ce urechile superioare sunt aliniate, introduceți știfturile de conectare a brațului în 

urechile superioare din interior spre exterior și introduceți știfturile. 

Pasul 4. Cuplați maneta de comandă a palanului brațului pentru a ridica secțiunea de bază a brațului. 

Acest lucru permite știfturilor de sus să funcționeze ca o balama care trage capetele de conectare a 

pinului inferior împreună. 

Pasul 5. Odată ce urechile inferioare sunt aliniate, introduceți știfturile de conectare a brațului din 

interior spre exterior și introduceți știfturile. 

Pasul 6. Ridicați atât baza brațului, cât și secțiunea câțiva centimetri pentru a curăța solul. Întoarceți 

macaraua până când urechile de conectare superioare ale secțiunii brațului se aliniază cu urechile de 

conectare superioare ale vârfului brațului. Alinierea finală a urechilor ar putea necesita utilizarea unei 

rangi. 

Pasul 7. Odată ce urechile sunt aliniate, introduceți știfturile de conectare a brațului în urechile de sus și 

introduceți știfturile. 

Pasul 8. Cuplați maneta de comandă a palanului brațului pentru a ridica secțiunea și vârful brațului. 
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Acest lucru are ca rezultat știfturile de sus care funcționează ca o balama, trăgând capetele de conectare 

a pinului de jos împreună. 

Pasul 9. Odată ce urechile inferioare sunt aliniate, introduceți știfturile de conectare a brațului din 

interior spre exterior și introduceți știfturile. 

Pasul 10. Dacă macaraua este montată pe un transport de camion, resetați stabilizatoarele. 

 

Procedurile pentru conectarea căpăstrui la pandantive sunt următoarele: 

 

Pasul 1. Acționați pârghia de comandă a palanului brațului pentru a coborî căpăstrul sau catargul brațului 

pentru a produce slăbirea  cablullui de sârmă a palanului brațului. 

Pasul 2. Următorul pas este conectarea ansamblului de căpăstru la liniile de suspendare a secțiunii 

brațului. Pentru a face acest lucru, deconectați ansamblul de căpăstru de la secțiunea de bază a brațului 

și manevrați manual ansamblul de căpăstru pentru a se conecta cu pandantivele secțiunii de braț. 

Producerea slăbirii ansamblului căpăstrui poate necesita alimentarea manuală a cablului de ridicare a 

brațului prin snopi. 

 

NOTĂ: dacă macaraua este echipată cu un catarg braț, coborâți catargul brațului pentru a conecta 

pandantivele. 

 

Pasul 3. Când pandantivele sunt conectate la căpăstru, este o bună practică să introduceți știfturile din 

interior spre exterior. Această practică permite o inspecție vizuală mai ușoară a știfturilor inserate în 

știfturile liniei de suspendare atunci când brațul este în aer. 

Pasul 4. Următorul pas este să conectați pandantivele secțiunii brațului la pandantivele vârfului brațului. 

Acest lucru necesită de obicei muncă manuală pentru a alinia pandantivele secțiunii brațului cu 

pandantivele vârfului brațului. Este posibil să trebuiască, de asemenea, să cuplați pârghia de comandă a 

palanului brațului pentru a asigura slăbirea înclinării palanului brațului pentru a alinia pandantivele. 

Odată ce pandantivele sunt aliniate, introduceți știfturile de conectare și știfturile. 

Pasul 5. Apoi, cuplați maneta de comandă a palanului brațului pentru a ridica ansamblul. Înainte de a 

face acest lucru, treceți înapoi și inspectați vizual toate conexiunile brațului și a știfturilor suspendate și 

știfturile. Cereți pe cineva să supravegheze tamburul palanului brațului pentru a se asigura că cablul de 

sârmă nu aluneca, cauzând zdrobirea sau îndoirea acestuia. În plus, asigurați-vă că întregul cablu de 

sârmă a palanului brațului rulează corect pe toti  snopii. Odată ce totul este verificat, cuplați maneta de 

comandă a palanului și ridicați căpăstrul și pandantivele până când sunt strânse. 

Pasul 6. Verificați vizual sistemul de suspensie al brațului înainte de a-l ridica de pe sol. Pe măsură ce 

brațul este ridicat, verificați vizual cablul de sârmă al palanului brațului. 

Pasul 7. Odată ce brațul este ridicat, verificați derularea cablului de ridicare. Trebuie să vă asigurați că 

cablul de sârmă trece corect prin mașina de cap și prin snopi blocuri de cârlig și se înfășoară corect pe 

tamburul de ridicare. 

 

DEMONTARE BRAT CU ZABRELE MACARA   

 

Când dezasamblați un braț cu zăbrele, profitați de ocazie pentru a inspecta amănunțit elemente precum 

știfturile de conectare, cheile de zăbrele și interiorul urechilor de conectare pentru uzură, rugină și fisuri de 

suprafață. 
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Următorii sunt pașii generali pentru dezasamblarea unei secțiuni de braț pe un braț cu zăbrele care este 

echipat fie cu un portal, fie cu un catarg de braț, montat fie pe  șenile, fie pe un suport de camion. 

 

Pasul 1. Dacă macaraua este montată pe un transport de camion, setați stabilizatoarele și balansați 

suprastructura în spate sau lateral, în funcție de marca și modelul macaralei. 

Pasul 2. Coborâți blocurile de cârlig la sol și asigurați slăbirea liniilor de ridicare. Apoi, coborâți brațul și 

setați mașina de cap pe blocare. 

Pasul 3. Acționați maneta de comandă a palanului brațului pentru a coborî ansamblul căpăstrui sau 

catargul brațului pentru a slăbi pandantivele. 

Pasul 4. Pentru a preveni căderea pandantivelor la pământ, utilizați sârmă de legătură sau frânghie 

pentru a le fixa pe braț. Apoi, scoateți știfturile și scoateți știfturile principale din conexiunile ansamblului 

căpăstrui din pandantive. 

Pasul 5. Poziționați ansamblul căpăstrui deasupra bazei brațului (Figura 11). Operatorul face acest lucru 

prin cuplarea pârghiei de comandă a palanului brațului pentru a strânge liniile palanului brațului până 

când căpăstrul este poziționat deasupra bazei brațului. Pentru a alinia orificiile, poziționați manual 

ansamblul căpăstrui folosind o rangă. Știfturile care sunt utilizate pentru conexiunile liniei de suspendare 

sunt în mod normal știfturile folosite pentru a conecta ansamblul căpăstrui la baza brațului. Dacă 

macaraua este echipată cu un catarg de braț; catargul brațului are în mod normal un set scurt de 

pandantive care se conectează la orificiile de la baza brațului (Figura 12). 

 Figura 11 - Conectare căpăstru. 

Figura 12 - Conexiunea catargului brațului. 

 

NOTĂ: verificați vizual tamburul palanului pentru a vă asigura că un cablul de sârmă al palanului nu se 

slăbește și nu se slăbește pe tamburul palanului, ceea ce duce la strivirea sau îndoirea cablului. 
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Pasul 6. Strângeți liniile de ridicare a brațului pentru a susține greutatea brațului, dar nu atât de strâns încât 

mașina de cap să fie ridicată de pe blocaj. 

Pasul 7. Scoateți știfturile din știfturile de conectare ale brațului și scoateți știfturile de conectare inferioare 

ale brațului. 

Pasul 8. După îndepărtarea bolțurilor inferioare, cuplați pârghia de comandă a palanului și coborâți 

ansamblul căpăstrui sau catarg, permițând brațului să se separe în partea inferioară prin balamale pe știfturile 

de sus. Apoi, coborâți brațul la blocare. 

Pasul 9. Scoateți pinii de conectare de sus. Odată ce sunt îndepărtate, cuplați palanul brațului suficient pentru 

a separa urechile de conectare a brațului. 

 

Când efectuați demontarea brațului în partea din spate a macaralei, separați brațul ridicând stabilizatoarele 

suficient pentru a se deplasa înainte cu suportul de transport și eliberând frânele de pe cablurile de ridicare 

pentru a slăbi cablul de ridicare, pe măsură ce suportul se deplasează înainte, pentru a permite spațiu pentru 

adăugarea unei secțiuni. 

 

Când efectuați demontarea brațului pe partea laterală a macaralei, separați brațul prin eliberarea frânelor 

de pe cablurile de ridicare pentru a slăbi cablul de ridicare și folosind un stivuitor pentru a ridica cu atenție 

vârful brațului și manevrând  suficient pentru a asigura o capacitate adecvată, spațiu pentru introducerea 

unei secțiuni de braț. 
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CUNOŞTINŢE NECESARE    

 

1. puncte de ridicare 

2. greutatea componentei 

3. puncte de prindere 

4. proceduri de blocare 

5. tachelaj și feronerie 

6. pregătirea componentelor (curățarea resturilor și a contaminanților de pe suprafețe) 

7. montarea și demontarea căpăstrui și opritoarelor brațului 

8. diagramă de saarcina brat și planuri 

9. cerinţe de spaţiu pentru asamblare 

10. capacități și limitări ale echipamentelor de ridicare auxiliare 

11. reeving și dantelă (inclusiv auto-reeving) 

12. bloc de cârlig   

13. rezultat al folosirii elementerlor defecte 

14. proceduri de control de la distanță 

15. condiţiile solului 

16. proceduri de asamblare și dezasamblare conform specificațiilor producătorilor 

 

Competențe cheie pentru asamblarea brațului cu zăbrele   

 

Pentru a instala șenile pe caroseria mașinii: 

 

• asigurați-vă că caroseria mașinii este nivelată 

• îndepărtați orice blocaj dintre pinioanele de antrenare și plăcuțe 

• extinde/retractează pistele 

• poziționați șina pe caroseria mașinii utilizând echipamente auxiliare de ridicare sau procedurile 

producătorilor de auto-montare 

• instalați elemente de fixare conform specificațiilor producătorului pentru a asigura șina pe caroseria 

mașinii 

• uniți conexiunile hidraulice/mecanice pentru a finaliza circuitele de antrenare/stabilizatoare 

• reglați tensiunea șinei și lanțului conform specificațiilor producătorului 

 

Pentru a instala bratul: 

 

• verificați dacă există defecte, cum ar fi șuruburi, știfturi și bucșe uzate 

• curățați toate suprafețele și aplicați lubrifiant pe știfturi și puncte de conectare pentru a permite 

asamblarea 

• poziționați caroseria/suportul autovehiculului folosind macaraua de asistență sau procedura 

recomandată de producător pentru macaralele auto-montante 

• instalați elemente de fixare conform specificațiilor producătorului pentru a securiza casa pe 

caroserie/suport 

• conectați liniile hidraulice și conexiunile electrice la circuite complete 
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Pentru a instala cutii de stabilizatoare: 

 

• poziționați cutia stabilizatoare folosind echipamente auxiliare de ridicare, cum ar fi stivuitoare, 

camioane cu braț sau macarale de asistență, în funcție de tipul de macara sau de procedura 

producătorului de auto-montare 

• verificați dacă există defecte, cum ar fi furtunuri, fitinguri și cilindri deteriorate 

• curățați fitingurile pentru a evita contaminarea cu ulei și pentru a asigura ușurința instalării 

•  conectați furtunurile și cablurile conform specificațiilor producătorului pentru a completa circuitele 

hidraulice și electrice 

•   instalați elemente de fixare cum ar fi șuruburi și știfturi conform specificațiilor producătorului 

pentru a fixa cutia stabilizatoarelor de caroserie/suport 

 

Pentru a instala baza brațului: 

 

• curățați și lubrifiați știfturile și bucșele pentru a permite asamblarea 

• ridicaţi portalul şi/sau catargul activ în poziţia de lucru 

• poziționați baza brațului pe casă folosind macaraua de asistență sau catargul activ, în funcție de tipul 

de macara sau de procedura producătorului de auto-ridicare 

• instalați elemente de fixare cum ar fi știfturi de călcâi, știfturi de menținere și conexiuni de căpăstru 

pentru a fixa baza brațului pe casă 

• conectați furtunurile și cablurile electrice conform specificațiilor producătorului pentru a completa 

circuitele 

 

Pentru a asambla brațul : 

 

• verificați dacă există defecte, cum ar fi elemente deteriorate, 

• determinați secvența de instalare a secțiunilor brațului/jibului conform specificațiilor producătorului 

• utilizați blocarea pentru a se potrivi condițiilor solului 

• așezați și conectați secțiunile brațului/jibului (inclusiv pandantive și cabluri) conform instrucțiunilor 

producătorului 

 

Pentru a instala contragreutăți: 

 

• verificați dacă există defecte, cum ar fi șuruburi sparte și fire și știfturi deteriorate 

• stabilirea secvenței de instalare și amplasarea contragreutăților conform specificațiilor 

producătorului 

• aşezaţi contragreutăţi pe macara (tavă sau punte) pentru instalarea finală a ansamblului 

• ridicați și coborâți contragreutățile asamblate în poziție conform specificațiilor producătorului 

• instalați elemente de fixare precum știfturi și șuruburi pentru a asigura contragreutățile asamblate 

conform specificațiilor producătorului 
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Pentru a instala linii de ridicare, blocuri de cârlig și bila de revizie: 

 

• scoateți linia de palan depozitată de pe troliu, menținând în același timp o tensiune adecvată pentru 

a evita deteriorarea liniei de palan 

• tăiați și prindeți liniile de cabluri de sârmă folosind echipamente de tăiat cabluri conform 

specificațiilor producătorilor 

• bloc de cârlig de reeve cu părțile necesare ale firului pentru a ridica greutatea calculată 

• terminați capetele cablurilor de sârmă folosind conexiuni, cum ar fi prize cu pană 

• instalați elemente de fixare pentru a fixa linia de ridicare pe capul brațului sau blocul/bilă 

 

Competențe cheie pentru dezasamblarea macaralei cu braț cu zăbrele 

 

Pentru a îndepărta liniile de ridicare, blocurile de cârlig și bila de revizie: 

 

• îndepărtați și depozitați elementele de fixare 

• demontați conexiunile de capăt (prize cu pană) 

• îndepărtați cablul de sârmă din blocul de cârlig 

• bobinați cablul de ridicare pe troliu, menținând în același timp o tensiune adecvată pentru a asigura 

o infasurare adecvată 

• linie sigură pe tambur pentru a păstra infasurarea 

 

Pentru a dezasambla brațul și jibul: 

 

• coborâți brațul/jib-ul pe blocuri care se potrivesc condițiilor solului 

• demontați secțiunile brațului/jibului (inclusiv pandantive și cabluri) conform instrucțiunilor 

producătorului 

• îndepărtați și depozitați feroneria și accesoriile 

 

Pentru a elimina contragreutăți: 

 

• îndepărtați și depozitați elementele de fixare precum știfturi și șuruburi 

• ridicați și coborâți ansamblul contragreutate din poziție conform instrucțiunilor producătorului 

• dezasamblarea ansamblului contragreutate 

 

Pentru a îndepărta baza brațului: 

 

• deconectați furtunurile și cablurile electrice conform specificațiilor producătorului 

• bază de sprijin folosind echipamente auxiliare de ridicare 

• îndepărtați și depozitați elementele de fixare, cum ar fi știfturile de călcâi, știfturile de fixare și 

conexiunile de căpăstru 

• ridicați baza brațului din casă folosind macaraua de asistență sau catargul activ, în funcție de tipul de 

macara 
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Pentru a elimina casa: 

 

• sprijiniți cu blocaj adecvat pentru condițiile solului și nivelați macaraua folosind echipamente precum 

cricuri și macarale de asistență pentru a facilita îndepărtarea casei 

• casă securizată cu echipament auxiliar de ridicare 

•  deconectați liniile hidraulice și conexiunile electrice 

•  îndepărtați și depozitați elementele de fixare conform specificațiilor producătorului 

•  ridicați casa de pe caroseria/suportul autovehiculului folosind macarale de asistență sau procedura 

recomandată de producător pentru macaralele auto-montante 

 

Pentru a îndepărta elemnte de pe caroseria mașinii: 

 

• deconectați conexiunile hidraulice/mecanice pentru sistemele de antrenare/stabilizatoare 

• extinde/retractează pistele 

• sprijiniți cu blocarea și nivelarea macaralei folosind echipamente precum cricuri și echipamente 

auxiliare de ridicare pentru a facilita îndepărtarea șinei 

•  asigurați-vă că greutatea șinei este susținută folosind echipamente auxiliare de ridicare înainte de a 

scoate elementele de fixare 

•   îndepărtați și depozitați elementele de fixare conform specificațiilor producătorului 

•  ridicați șina de pe caroseria mașinii folosind echipamente auxiliare de ridicare 

 

Pentru a îndepărta cutiile de stabilizatoare: 

 

• asigurați-vă că greutatea cutiei stabilizatoare este susținută, folosind echipamente auxiliare de 

ridicare, cum ar fi stivuitoare sau macarale de asistență, în funcție de tipul de macara, înainte de a 

scoate feroneria 

•  îndepărtați elementele de fixare, cum ar fi șuruburile și știfturile, conform specificațiilor 

producătorului, pentru a elibera cutia stabilizatoare de pe caroserie/suport 

•   deconectați furtunurile și cablurile electrice conform specificațiilor producătorului 
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LU 5.3 Macara cu braț telescopic 

 

Macaralele cu braț telescopic sunt denumite de obicei macarale hidraulice. Brațele sunt compuse dintr-o 

serie de segmente dreptunghiulare, trapezoidale sau de altă formă de secțiuni transversale simetrice, care 

se potrivesc unele în altele. Segmentul cel mai mare, aflat în partea de jos a brațului, se numește secțiunea 

de bază sau capul brațului. Cea mai mică secțiune, în partea de sus a brațului, se numește secțiune de vârf 

sau vârf de braț. Între acestea pot exista una sau mai multe secțiuni numite prima, a doua și așa mai departe. 

Cu brațul complet retras, macaraua telescopică cu braț este foarte manevrabilă și ușor de transportat la 

șantier. Structura macaralei cu braț telescopic este prezentată în Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Structura macaralei cu braț telescopic. 

 

Secțiuni de braț 

 

Brațurile telescopice pot fi un braț fixat, un braț cu putere maximă sau o combinație a ambelor. Un „braț 

fixat” înseamnă că secțiunile sunt fixate în poziție extinsă sau retrasă. Un „braț cu putere maximă” înseamnă 

că secțiunile se extind sau se retrag hidraulic. Unele modele au un braț principal cu putere maximă, cu o 

secțiune de vârf a brațului fixat. Citiți manualul operatorului pentru funcționarea corectă a tipului de braț 

care este echipat pe macaraua pe care sunteți desemnat să o operați. 

Pe un braț cu putere maximă, secțiunile sunt extinse și retractate (cu excepția secțiunii de bază) de cilindri 

hidraulici, numiți cilindri de extensie. Cilindrii sunt montați paralel cu linia centrală a brațului în fiecare 

secțiune. Cilindrii de extensie a brațului de pe majoritatea brațurilor telescopice au supape de secvențiere 

care permit secțiunilor să se extindă (telescop) în cantități egale. Aceste macarale au de obicei o singură 

pârghie de control al telescopului în cabină. Cu toate acestea, la macaralele care nu sunt echipate cu supape 

de secvențiere, operatorul va trebui să extindă fiecare secțiune în mod egal. (Macaraua va avea două sau trei 

pârghii de comandă a brațului în cabină, fiecare controlând doar o singură secțiune a brațului.) Dacă secțiunile 

brațului sunt extinse inegal, secțiunea cea mai extinsă a brațului se poate îndoi la solicitări inegale. În plus, 

graficul de sarcină va fi invalidat pentru a determina capacitatea nominală a macaralei. Secțiunile brațului 
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care sunt marcate în trepte egale, așa cum se arată pe braț în figura 4, facilitează operatorului sau 

semnalizatorului să se asigure că fiecare secțiune este extinsă în mod egal. 

Atunci când o sarcină este plasată pe un braț telescopic, greutatea încărcăturii pe braț face ca berbecii 

hidraulici din cadrul brațului să se rigidizeze și să se curbeze ușor. Pe măsură ce sarcina este îndepărtată de 

pe braț, berbecii revin drept. Din acest motiv, nu extindeți brațul în timp ce acesta este sub sarcină. Citiți 

manualul de utilizare pentru informații despre extensia brațului. 

 

Indicator unghi braț 

 

Indicatorul unghiului brațului este situat pe secțiunea de bază a brațului, pe aceeași parte cu cabina 

operatorului suprastructurii. Unghiul brațului la o macara cu braț telescopic este între secțiunea de bază a 

brațului și orizontală în timp ce brațul este sub sarcină (Figura 14). Verificarea preciziei unui indicator de unghi 

al brațului pe un braț telescopic este similar cu a face acest lucru pe un braț cu zăbrele. 

Figura 14 - Unghiul brațului pentru o macara cu braț telescopic. 

 

Mecanism de ridicare 

 

Mecanismul de ridicare pentru o macara telescopică este un tambur de ridicare acționat hidraulic. Tamburul 

de ridicare este montat în spatele brațului pe carcasa macaralei sau pe placa rotativă. Unele macarale 

hidraulice sunt echipate cu două tamburi de ridicare: unul pentru palanul principal și al doilea pentru linia 

auxiliară sau bici. 

 

Asamblarea casei  

Ansamblul casei este o unitate rotativă care susține brațul. Unele macarale hidraulice mici au cabina 

operatorului și contragreutatea atașate la unitatea rotativă. 
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Cabina operatorului 

 

Macaraua telescopică va avea manete de ridicare, balansare și braț similare cu cabina macaralei cu braț cu 

zăbrele. Pârghiile de comandă sunt de asemenea prevăzute pentru a extinde și retrage brațul. Sistemul de 

ridicare nu necesită frâne comandate cu piciorul. Când maneta de comandă a palanului este readusă în 

poziția neutră, sistemul hidraulic menține sarcina pe loc. 

 

Contragreutate 

 

Contragreutatea unei macarale telescopice oferă o mai mare stabilitate la ridicarea sarcinilor. Atunci când 

efectuați ridicări aproape de capacitate la unghiuri mari ale brațului folosind o macara telescopică, 

aproximativ 60 la sută din greutatea sarcinii este plasată pe stabilizatori departe de sarcină. Când efectuați 

aceeași ridicare cu o macara cu braț cu zăbrele, aproximativ 60% din sarcină este plasată pe stabilizatoare 

aproape de sarcină. 

 

Operare a utilajelor 

 

Similar cu brațul cu zăbrele, mașinile de operare de pe brațul telescopic constă dintr-un tambur de troliu față 

și unul spate, montate unul în spatele celuilalt și situate în spatele brațului. 

 

Sursa de putere 

 

Puterea unei macarale telescopice provine din fluidul hidraulic. În cele mai multe cazuri, motorul principal de 

transport antrenează pompa hidraulică care furnizează fluidul hidraulic componentelor controlate hidraulic. 

Puterea este redirecționată către motoare hidraulice sau cilindri de către corpul supapei de la stația de 

control al operatorului. Puterea hidraulică asigură un control pozitiv al tuturor funcțiilor macaralei. 
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5.3.1 Asamblare si demontare macara cu brat telescopic 

 

CONTEXT 

 

Operatorii de macarale mobile trebuie să demonteze macaralele pentru a le transporta la și de la șantier. 

Demontarea macaralelor poate fi necesară pentru a respecta reglementările rutiere. Operatorii de macarale 

mobile asamblează macaralele o dată pe șantier. Orice modificare a configurației necesită inspecție. 

Abilitățile de comunicare eficiente sunt esențiale pentru a asigura siguranța și eficiența la asamblarea și 

dezasamblarea macaralelor telescopice. 

 

CUNOŞTINŢELE NECESARE   

 

1. puncte de ridicare 

2. greutatea componentei 

3. presiune hidraulica 

4. demontare a blocului cârlig și atașarea bilei de revizie 

5. rezultat al folosirii echipamentelor defecte 

6. capacități și limitări ale echipamentelor de ridicare auxiliare 

7. pregătirea componentelor (curățarea resturilor și a contaminanților de pe suprafețe) 

8. tachelaj și feronerie 

9. proceduri de tachelaj 

10. proceduri de asamblare și dezasamblare conform specificațiilor producătorului 

 

Competențe cheie pentru asamblarea macaralei cu braț telescopic   

 

Pentru a instala cutii de stabilizatoare: 

 

▪  poziționați cutia stabilizatoare folosind echipamente auxiliare de ridicare, cum ar fi stivuitoare sau 

macarale de asistență, în funcție de tipul de macara sau de procedura producătorului de auto-

montare 

▪  verificați dacă există defecte, cum ar fi furtunuri, fitinguri și cilindri deteriorate 

▪ curățați fitingurile pentru a evita contaminarea cu ulei și pentru a asigura ușurința instalării 

▪ conectați furtunurile și cablurile electrice conform specificațiilor producătorului pentru a finaliza 

circuitele hidraulice și electrice 

▪ instalați elemente de fixare, cum ar fi șuruburi și știfturi, conform specificațiilor producătorului, 

pentru a fixa cutia stabilizatoarelor de caroserie/suport 

 

Pentru a instala brațul principal: 

 

▪ operați lansatorul brațului sau utilizați macarale de asistență pentru a poziționa brațul principal 

pentru o instalare corectă 

▪  instalați elemente de fixare precum știfturi, șuruburi și alte feronerie pentru a asigura brațul 

▪ conectați liniile hidraulice și conexiunile electrice la circuite complete 
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Pentru a instala linii de ridicare, blocuri de cârlig și bila de revizie: 

 

▪ scoateți linia de palan depozitată de pe troliu, menținând în același timp o tensiune adecvată pentru 

a evita deteriorarea liniei de palan 

▪ tăiați și prindeți liniile de cabluri de sârmă folosind echipamente de tăiat cabluri conform 

specificațiilor producătorilor 

▪ terminați capetele cablurilor de sârmă folosind conexiuni, cum ar fi prize cu pană 

▪  instalați elemente de fixare pentru a fixa linia de ridicare pe capul brațului sau blocul/bilă 

 

Pentru a instala contragreutăți: 

 

▪ verificați dacă există defecte, cum ar fi șuruburi sparte și fire și știfturi deteriorate 

▪ stabilirea secvenței de instalare și amplasarea contragreutăților 

▪ aşezaţi contragreutăţi pe macara (tavă sau punte) pentru instalarea finală a ansamblului 

▪ ridicați și coborâți contragreutățile asamblate în poziție conform specificațiilor producătorului 

▪ instalați elemente de fixare precum știfturi și șuruburi pentru a asigura contragreutățile asamblate 

 

Pentru a instala brațuri și inserții rabatabile: 

 

▪ prelungiti   braț telescopic  retractat  manual 

▪  îndepărtați și depozitați elementele de fixare conform specificațiilor producătorului 

▪ deconectați componentele electrice precum anemometrul  și luminile 

▪ deconectați componentele hidraulice precum cilindrii de ridicare 

▪  îndepărtați inserțiile folosind o macara de asistență 

▪  întoarcerea decalajului în poziţia de stivuire 

▪ strângeți și asigurați brațul pentru călătorie conform specificațiilor producătorului 

▪ asigurați-vă că greutatea brațului pivotant și inserțiile sunt susținute de echipamente auxiliare înainte 

de a îndepărta orice element 

 

Competențe cheie pentru dezasamblarea macaralei cu braț telescopic   

 

Pentru a elimina contragreutăți: 

 

▪ îndepărtați elementele de fixare, cum ar fi știfturile și șuruburile, conform specificațiilor 

producătorului 

▪ ridicați și coborâți ansamblul contragreutate din poziție 

▪ dezasamblarea ansamblului contragreutate 

 

Pentru a îndepărta liniile de ridicare, blocurile de cârlig și bila de revizie: 

 

▪ îndepărtați și depozitați elementele de fixare 

▪ demontați conexiunile de capăt, cum ar fi prize cu pană 

▪ îndepărtați cablul de sârmă din blocul de cârlig 
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▪ infasurați cablul de ridicare pe troliu, menținând în același timp o tensiune adecvată pentru a asigura 

o bobinare adecvată 

▪ linie sigură pe tambur pentru a păstra bobina 

 

Pentru a scoate brațul principal: 

 

▪ asigurați-vă că greutatea brațului principal este susținută de echipamente auxiliare sau de lansatorul 

brațului înainte de a îndepărta orice echipament 

▪  îndepărtați elementele de fixare precum știfturile, șuruburile și alte elemente 

▪  deconectați liniile hidraulice și conexiunile electrice 

 

Pentru a îndepărta cutiile de stabilizatoare: 

 

▪  asigurați-vă că greutatea cutiei stabilizatoare este susținută, folosind echipamente auxiliare de 

ridicare, cum ar fi stivuitoare sau macarale de asistență, în funcție de tipul de macara, înainte de a 

scoate feroneria 

▪  îndepărtați elementele de fixare precum șuruburile și știfturile pentru a elibera cutia stabilizatoare 

de pe caroserie/suport 

▪  deconectați furtunurile și cablurile electrice 
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LU 5.4 Siguranta in timpul asamblarii si demontarii 
 

Accidentele în timpul asamblării și demontării brațului cu zăbrele și a macaralelor turn sunt una dintre cauzele 

majore ale deceselor cauzate de macarale. Aceste secțiuni sunt concepute pentru a preveni astfel de 

accidente, necesitând proceduri sigure de asamblare/dezasamblare pentru brațul cu zăbrele și macaralele 

turn. Macaralele cu braț hidraulic (cum ar fi macaraua cu braț telescopic) nu sunt în general asamblate pe 

șantier, dar aceste secțiuni conțin unele prevederi, cum ar fi cerința pentru reglarea corectă a stabilizatorilor, 

care se aplică macaralelor cu braț hidraulic.. 

 

Proceduri necesare   

 

Când montați sau dezasamblați o macara, trebuie să respectați: 

 

•  procedurile producătorului, sau 

•  propriile proceduri de angajator, care trebuie elaborate de o persoană calificată. Astfel de proceduri 

trebuie, cel puțin (1) să prevină mișcarea periculoasă neintenționată sau prăbușirea oricărei părți a 

echipamentului; (2) să ofere suport și stabilitate adecvate tuturor părților echipamentului; și (3) 

poziționați angajații implicați în operațiunea de asamblare/dezasamblare astfel încât expunerea lor 

la mișcarea neintenționată sau prăbușirea unei părți sau a întregului echipament să fie redusă la 

minimum. 

 

Indiferent de care dintre aceste opțiuni alegeți, trebuie să respectați orice interdicții ale producătorului care 

se aplică operațiunii de asamblare/demontare. 

 

Directorul A/D 

Toate operațiunile de asamblare/dezasamblare trebuie să fie conduse de o persoană care îndeplinește 

criteriile atât pentru o persoană competentă, cât și pentru o persoană calificată, sau de o persoană 

competentă care este asistată de una sau mai multe persoane calificate. Directorul A/D trebuie să înțeleagă 

procedurile de asamblare/dezasamblare aplicabile. Directorul A/D trebuie să ia următoarele măsuri de 

precauție pentru a se proteja împotriva potențialelor pericole asociate operațiunii, inclusiv: 

 

▪ condițiile de amplasament și de sol trebuie să poată susține echipamentul în timpul 

asamblarii/demontării; 

▪ materialul de blocare trebuie să aibă dimensiunea, cantitatea și starea corecte. Blocajul trebuie 

aranjat astfel încât să susțină încărcăturile și să mențină stabilitatea; 

▪  atunci când sunt utilizate pentru susținerea brațurilor sau componentelor cu zăbrele, blocajele 

trebuie plasate corespunzător pentru a proteja integritatea structurală a echipamentului și pentru a 

preveni mișcarea și prăbușirea periculoase; 

▪  la utilizarea unei macarale de asistență, sarcinile care vor fi impuse macaralei de asistență la fiecare 

fază de montare/demontare trebuie verificate ca fiind în limita capacității sale nominale; 

▪  punctul (punctele) de atașare a tachelajului la un braț trebuie să fie adecvat pentru a preveni 

deteriorarea structurală și pentru a facilita manipularea în siguranță a acestor componente; 

▪  centrul de greutate al sarcinii trebuie identificat, dacă este necesar, pentru metoda utilizată pentru 

menţinerea stabilităţii. În cazul în care nu există suficiente informații pentru a identifica cu exactitate 
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centrul de greutate, trebuie utilizate măsuri menite să prevină mișcările periculoase neintenționate 

care rezultă dintr-o identificare incorectă a centrului de greutate; 

▪  secțiunile brațului, sistemele de suspensie a brațului (cum ar fi cadrele A-portic și barele de braț) și 

componentele trebuie să fie montate sau susținute pentru a menține stabilitatea la îndepărtarea 

bolțurilor; 

▪  cablurile și pandantivele de suspensie nu trebuie lăsate să se prindă de știfturile de conectare a 

brațului sau a brațului sau a știfturilor (inclusiv suporturi și știfturi de blocare); 

▪  trebuie luate măsuri pentru a preveni deplasarea neintenționată a contragreutăților care sunt 

susținute inadecvat sau care sunt ridicate; 

▪  de fiecare dată când trebuie să se bazeze pe frâna palanului brațului pentru a preveni mișcarea 

brațului în timpul asamblării/demontării, frâna trebuie testată înainte de o astfel de încredere pentru 

a determina dacă este suficientă pentru a preveni mișcarea brațului. Dacă nu este suficient, trebuie 

utilizat un clichet de ridicare a brațului, un alt dispozitiv de blocare/dispozitiv de frânare de rezervă 

sau o altă metodă de prevenire a mișcării periculoase a brațului (cum ar fi blocarea sau utilizarea unei 

macarale de asistență) de la o defecțiune a frânei de ridicare a brațului. ; 

▪  stabilitatea   trebuie să fie asigurată înainte de balansarea lucrărilor superioare, deplasarea și la 

atașarea sau demontarea componentelor echipamentului; 

▪  trebuie avut în vedere efectul vitezei vântului şi al vremii asupra echipamentului. 

 

Echipajul 

 

Înainte de începerea operațiunii, directorul A/D trebuie să se asigure că membrii echipajului înțeleg toate 

următoarele: 

 

▪ sarcinile lor; 

▪ pericolele asociate sarcinilor lor; 

▪ poziţiile/locaţiile periculoase pe care trebuie să le evite. 

▪ Înainte ca un membru al echipajului să meargă într-o locație care nu este vizibilă pentru operator și 

se află fie în, pe sau sub echipament, fie lângă echipament (sau încărcătură), unde membrul 

echipajului ar putea fi rănit prin mișcarea echipamentului ( sau încărcătură), membrul echipajului 

trebuie să informeze operatorul că se deplasează în acea locație. Ori de câte ori operatorul știe că un 

membru al echipajului se află într-o poziție   potențial periculoasă, operatorul nu trebuie să miște 

nicio parte a echipamentului (sau încărcăturii) până când operatorul este informat, în conformitate 

cu un sistem de comunicare prestabilit, că membrul echipajului se află într-un poziție sigură. 

 

Riggerul 

 

Atunci când tachelajul este utilizat pentru asamblare/dezasamblare, angajatorul trebuie să se asigure că 

lucrările de tachelaj sunt efectuate de un operator calificat. 

 

Lucrul sub braț sau alte componente 

 

Când știfturile (sau dispozitivele similare) sunt îndepărtate, angajații nu trebuie să se afle sub braț sau alte 

componente, cu excepția cazului în care constrângerile șantierului impun ca unul sau mai mulți angajați să 
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se afle într-o astfel de poziție. Într-un astfel de caz, directorul A/D trebuie să implementeze proceduri care să 

minimizeze riscul de mișcare periculoasă neintenționată și să minimizeze durata și amploarea expunerii sub 

braț.  

 

Chingi sintetice 

 

Când utilizați chingi sintetice în timpul asamblarii sau dezasamblarii, trebuie să urmați instrucțiunile, 

limitările, specificațiile și recomandările producătorului chingii sintetice. Chigi sintetice trebuie protejate de 

marginile abrazive, ascuțite sau ascuțite și de configurațiile care ar putea cauza o reducere a capacității 

nominale a chingii, cum ar fi deformarea sau compresia localizată.. 

 

Stabilizatoare    

 

Când sarcina care trebuie manipulată și raza de operare necesită utilizarea unor stabilizatori   

 

▪ stabilizatoarele   trebuie fie extinse complet,   dacă procedurile producătorului permit, sau 

desfășurate conform specificațiilor din tabelul de sarcină; 

▪  stabilizatoarele trebuie reglate pentru a elimina greutatea echipamentului de pe roți, cu excepția 

macaralelor de locomotivă. Această prevedere nu se aplică stabilizatorilor; 

▪  când se folosesc flotoare cu stabilizatoare, acestea trebuie atașate de stabilizatori.   

▪  fiecare stabilizator sau stabilizator trebuie să fie vizibil pentru operator sau pentru o persoană de 

semnalizare în timpul extinderii și setarii; 

▪ blocarea stabilizatorului   trebuie să fie de dimensiunea, cantitatea și starea corecte. Blocarea trebuie 

să fie plasată numai sub stabilizatorul sau flotatorul/placuta stabilizatorului cricului sau, în cazul în 

care stabilizatorul   este proiectat fără cric, sub suprafața exterioară de sprijin a stabilizatorului extins 

sau a grinzii stabilizatoare.. 

 

Demontarea brațelor 

Trebuie luate următoarele măsuri de precauție pentru a preveni mișcarea periculoasă a secțiunilor brațului 

și brațului care sunt demontate. 

 

▪ niciunul dintre elemente   nu trebuie scos (parțial sau complet) când   sunt în tensiune; 

▪  niciunul dintre bolțurile (sus sau jos) de pe secțiunile brațului situate între punctele de atașare a 

elementelor și corpul macaralei/poardei nu trebuie îndepărtate (parțial sau complet) când cablurile 

sunt în tensiune; 

▪  niciunul dintre bolțurile (sus sau inferioară) de pe secțiunile brațului situate între secțiunea cea mai 

superioară a brațului și corpul macaralei/poarta nu trebuie îndepărtate (parțial sau complet) atunci 

când brațul este susținut de secțiunea de sus a brațului care se sprijină pe sol ( sau alt suport); 

▪ niciunul dintre bolțurile de sus de pe secțiunile brațului situate pe porțiunea în consolă a brațului 

care urmează să fie îndepărtat (porțiunea care se îndepărtează înaintea punctelor de atașare 

suspendate) nu trebuie îndepărtat (parțial sau complet) până când secțiunea în consolă care urmează 

să fie îndepărtată este susținută complet. 
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LU 5.5 Transport  
 

Transportul este o etapă fundamentală în amenajarea unui șantier, implicând logistica vehiculelor și 

materialelor. Aspectul siguranței în timpul transportului nu este deloc neglijabil și, de fapt, potrivit Biroului 

de Statistică a Muncii din SUA, accidentele de transport - împreună cu căderile la un nivel mai scăzut - au 

reprezentat 14% din accidentele mortale care au implicat macarale. În 60% dintre aceste cazuri, muncitorul 

a fost lovit de un obiect căzut de pe o macara. 

 

Macaralele de ridicare grele de astăzi cântăresc aproape la fel de mult ca încărcăturile pe care le ridică, ceea 

ce înseamnă că aducerea lor la locul de muncă poate fi o provocare. Din acest motiv, companiile de macarale 

nu numai că trebuie să fie experți în domeniu, ci trebuie să fie experți și în cerințele federale și de stat ale 

Departamentului de Transport pentru transportul echipamentelor la șantier. Chiar și o companie mică care 

utilieaza macarale în propriul său stat trebuie să facă față limitelor de încărcare pe drumuri și poduri. Ei 

trebuie să știe despre înmatricularea vehiculelor speciale și când sunt necesare permise. Ei trebuie să știe 

când să îndepărteze greutatea de pe macara și cum să transporte brațul și contragreutățile separat. 

Companiile mai mari, care deplaseaza macarale in afara granițelor de stat, trebuie să cunoască diferențele 

subtile de cerințe de la stat la stat sau se pot confrunta cu amenzi mari, întârzieri de călătorie sau accidente. 

 

Este necesară o planificare suplimentară dacă orice parte a călătoriei este off-road sau pe drumuri 

neasfaltate. Planul de călătorie ar putea presupune eliminarea greutății de pe macara pentru a rămâne în 

limitele cerințelor de greutate pe drumurile asfaltate publice. Când mergeți în teren, poate fi necesar să 

folosiți covorașe din lemn, metal sau ciment pe întregul traseu de deplasare sau, în cazuri extreme, să 

construiți un drum care poate suporta greutatea unei macarale. 

 

În toată Europa, fiecare stat membru european are propriile reguli pentru competența profesională și 

certificarea operatorilor de macara. Aceste reguli variază de la obligatoriu la opțional și chiar la nicio regulă. 

În ceea ce privește schema de certificare, Asociația Europeană a Transporturilor Anormale și a Macaralelor 

Mobile dezvoltă în prezent Licența Europeană de Operator de Macarale (ECOL) care este un Sistem European 

de Licențiere a Operatorilor destinat operatorilor de macarale mobile. Formarea pentru ECOL este oferită de 

institute de formare și o condiție prealabilă pentru participarea la o formare și un examen ECOL este ca 

participanții să aibă cel puțin 18 ani și să dețină un permis de conducere UE Clasa C valabil (permis de 

conducere pentru camioane). 

 

Din punct de vedere legislativ, referința principală este Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 mai 2006 privind mașinile și de modificare a Directivei 95/16/CE. 

 

În detalii, iată câteva puncte specifice pentru reglementarea șoferului și a utilajului și în timpul transportului: 
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“1.3. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PERICOLELOR MECANICE 

 

1.3.1. Risc de pierdere a stabilității Mașinile și componentele și accesoriile sale trebuie să fie suficient de 

stabile pentru a evita răsturnarea, căderea sau mișcările necontrolate în timpul transportului, asamblarii, 

demontării și oricărei alte acțiuni care implică utilajul. 

 

Dacă forma mașinii în sine sau instalarea prevăzută a acesteia nu oferă o stabilitate suficientă, trebuie să fie 

încorporate mijloace de ancorare adecvate și indicate în instrucțiuni.  

 

3. CERINȚE SUPLIMENTARE DE SĂNĂTATE ȘI DE SIGURANȚĂ PENTRU COMPENSAREA PERICOLELOR 

DATORATE MOBILITĂȚII MAȘINILOR. 

 

3.1. GENERALITATE 3.1.1. Definiții (a) „Mașini care prezintă pericole din cauza mobilității sale” înseamnă — 

mașini a căror funcționare necesită fie mobilitate în timpul lucrului, fie mișcare continuă sau semicontinuă 

între o succesiune de locuri de lucru fixe sau — mașini care sunt operate fără a fi deplasate, dar care poate fi 

echipat astfel încât să poată fi mutat mai ușor dintr-un loc în altul. (b) „Șofer” înseamnă un operator 

responsabil de mișcarea unei mașini. Șoferul poate fi transportat de mașină sau poate fi pe jos, însoțind 

utilajul sau poate ghida utilajul prin telecomandă. 

 

3.2. POSTURI DE MUNCA 

 

3.2.1. Poziția de conducere Vizibilitatea din locul de conducere trebuie să fie astfel încât conducătorul să 

poată, în deplină siguranță pentru sine și pentru persoanele expuse, să opereze mașina și uneltele acesteia în 

condițiile previzibile de utilizare. Acolo unde este necesar, trebuie prevăzute dispozitive adecvate pentru a 

remedia pericolele datorate vederii directe inadecvate. Mașinile cu care este transportat șoferul trebuie să fie 

proiectate și construite astfel încât, din posturile de conducere, să nu existe riscuri pentru șofer de contact 

accidental cu roțile și șenilele. Poziția de conducere a conducătorilor auto trebuie să fie proiectată și construită 

astfel încât să poată fi montată o cabină de conducere, cu condiția ca acest lucru să nu mărească riscul și să 

existe loc pentru acesta. Cabina trebuie să includă un loc pentru instrucțiunile necesare șoferului. 

 

3.2.2. Scaune. În cazul în care există riscul ca operatorii sau alte persoane transportate de mașină să fie strivite 

între părți ale mașinii și sol în cazul în care mașina se răstoarnă, în special pentru mașinile echipate cu o 

structură de protecție menționată la secțiunea 3.4.3. sau 3.4.4, scaunele lor trebuie să fie proiectate sau 

echipate cu un sistem de reținere astfel încât să mențină persoanele pe scaune, fără a restricționa mișcările 

necesare operațiunilor sau mișcărilor legate de structură cauzate de suspendarea scaunelor. Astfel de sisteme 

de reținere nu ar trebui să fie montate dacă cresc riscul. 

 

3.2.3. Posturi pentru alte persoane. În cazul în care condițiile de utilizare prevăd ca acele persoane, altele 

decât șoferul, să poată fi transportate ocazional sau regulat de către mașină sau să lucreze la aceasta, trebuie 

prevăzute poziții adecvate care să le permită să fie transportate sau să lucreze la ea fără riscuri. Al doilea și 

al treilea paragraf din secțiunea 3.2.1 se aplică și locurilor prevăzute pentru alte persoane decât conducătorul 

auto.” 
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Concret, în ceea ce privește momentul transportului:  

 

„3.3.3. Funcția de călătorie 

 

Fără a aduce atingere normelor de circulație rutieră, mașinile autopropulsate și remorcile acesteia trebuie să 

îndeplinească cerințele de încetinire, oprire, frânare și imobilizare astfel încât să se asigure siguranța în toate 

condițiile de funcționare, sarcină, viteză, sol și panta admise. Șoferul trebuie să poată încetini și opri mașinile 

autopropulsate cu ajutorul unui dispozitiv principal. Atunci când siguranța impune acest lucru, în cazul unei 

defecțiuni a dispozitivului principal sau în absența sursei de energie necesară pentru acționarea dispozitivului 

principal, trebuie prevăzut un dispozitiv de urgență cu un dispozitiv de control complet independent și ușor 

accesibil pentru încetinire și oprire. În cazul în care siguranța impune acest lucru, trebuie prevăzut un dispozitiv 

de parcare pentru a imobiliza mașinile staționare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre 

dispozitivele menționate la al doilea paragraf, cu condiția să fie pur mecanic. Mașinile telecomandate trebuie 

să fie echipate cu dispozitive pentru oprirea automată și imediată a funcționării și pentru prevenirea 

funcționării potențial periculoase în următoarele situații: — dacă șoferul pierde controlul; — dacă primește 

un semnal de oprire; — dacă este detectată o defecțiune într-o unitate de siguranță -partea aferentă a 

sistemului, — dacă nu este detectat niciun semnal de validare într-un interval de timp specificat. Secțiunea 

1.2.4 nu se aplică funcției de călătorie. 

 

4.1.2. Protecție împotriva pericolelor mecanice 

 

4.1.2.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate Mașinile trebuie proiectate și construite astfel încât stabilitatea 

cerută de secțiunea 1.3.1 să fie menținută atât în funcționare, cât și în afara serviciului, inclusiv în toate 

etapele de transport, asamblare și dezmembrare, în timpul defecțiunilor previzibile ale componentelor și şi în 

timpul încercărilor efectuate în conformitate cu manualul de instrucţiuni. În acest scop, producătorul sau 

reprezentantul său autorizat trebuie să utilizeze metodele de verificare adecvate. 

 

4.1.2.3. Putere mecanică 

 

Mașinile, accesoriile de ridicare și componentele acestora trebuie să fie capabile să reziste la solicitările la 

care sunt supuse, atât în timpul utilizării, cât și, dacă este cazul, în afara utilizării, în condițiile de instalare și 

operare prevăzute și în toate configurațiile relevante, ținând cont de faptul că adecvate, la efectele factorilor 

atmosferici și ale forțelor exercitate de persoane. Această cerință trebuie îndeplinită și în timpul transportului, 

asamblarii și demontării.”3 

 

  

 
3 DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 privind mașinile și de 
modificare a Directivei 95/16/CE. 
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LU 5.6 Planificare înainte de ridicare 
 

Planurile inainte de ridicare pot merge de la un scurt plan informal la un proces detaliat care implică multe 

părți, cum ar fi companii, ingineri, clienți și subcontractanți. Coordonarea responsabilităților de ridicare cu 

membrii echipajului și alți operatori la întâlnirile inainte de ridicare este un pas crucial în planificarea 

manipularii obiectelor. 

Planurile de ridicare sunt folosite ca mijloc de precauție pentru a vă proteja încărcătura, oamenii și 

proprietatea din jur în timpul unei manevr. Ridicarea poate fi efectuată în siguranță, dar aceasta depinde 

foarte mult de caracteristicile unice ale manevrari și de modul în care este planificata. 

Societatea internațională a adoptat, practic, o abordare generală a manipulării încărcăturii, în special pentru 

ceea ce privește planificarea înainte de ridicare, utilizarea unei foi de verificare este destul de comună. 

Standarde precum Codul de siguranță „CSA Z150” pentru macaralele mobile și noul standard american 

„ASME P30.1” sunt ambele resurse utile. Fiecare standard are o listă cu cele mai bune practici pe care le 

puteți folosi pentru a exercita diligența necesară în planificarea manevrarii. 

 

LISTA PRACTICĂ DE PRE-VERIFICARE 

 

Mai jos sunt prezentate câteva activități comune pe care le puteți lua în considerare atunci când decideți 

dacă este necesar un plan de ridicare pentru orice proiect la care lucrați. Aceste recomandări se bazează pe 

un rezumat al fișelor de control emise de principalele firme de construcții și pe procentul activităților care au 

condus la factori de risc mai mari. 

Următoarele intrebari sunt o listă a principalelor întrebări care ar trebui puse atunci când se organizează un 

plan de construcție4: 

 

1) 1) Când există pericole potențiale pentru zona de lucru   

Solul/terenul este suficient de stabil pentru macara și încărcătură? Pot fi stabilizațe corespunzător? 

Există linii electrice sau alte structuri care împiedică manevrarea? Puteți obține o distanță minimă de 

siguranță față de potențiale obstacole? Există un impact asupra mediului dacă loviți conducte, 

rezervoare, instalații de depozitare etc.? 

 

2) Când există un risc potențial pentru oameni    

Acest lucru ar putea avea legătură cu orice pericol potențial care implică persoane. Se ridică 

personal? Încărcătura este mutată sau suspendată peste zonele cu public? Este necesară protecția 

deasupra capului pentru a proteja publicul? Există un risc de mediu sau chimic pentru public dacă 

sarcina  cade? 

 

3) Când există un risc inerent încărcăturii în sine   

Sarcina poate fi potențial instabilă din cauza forțelor dinamice? Forma, dimensiunea sau greutatea 

încărcăturii creează un risc într-un fel? Natura încărcăturii (adică este inflamabilă?) prezintă un risc? 

 

4) Când mediul înconjurător are un efect negativ asupra manevrarii 

 
4Pe baza articolului lui Ahmed Ali, Când am nevoie de un plan de ridicare critică? Decembrie 2016, LinkedIn. 
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Există un risc advers de vânt puternic, ploaie sau zăpadă? Temperatura ambientală poate afecta 

manipularea sarcinii? Este acesta  o ridicare a obiectelor pe timp de zi sau de noapte? Sarcina  este 

mutata de la un tip de suprafață la altul (adică apă la pământ, pământ la apă, apă la apă )? 

 

5) Când manipularea încărcăturii și capacitatea de montare sunt o problemă   

Greutatea încărcăturii este semnificativă în comparație cu capacitatea macaralei și a tachelajului? 

Există riscul încărcării dinamice? Informațiile despre greutatea încărcăturii sunt exacte/fiabile? Aveți 

nevoie de mai multe macarale pentru a gestiona sarcina și, dacă da, cum ordonați ridicarea? Este 

echipamentul certificat corespunzător și sigur de utilizat? 

 

6) Când eșecul poate avea un impact financiar  i  

Dacă încărcarea eșuează, cum vă va afecta termenul limită? Sarcina este ușor de înlocuit? Care este 

costul potențial al deteriorării accidentale a oricăror structuri din apropiere? 

 

Desigur, primul pas este determinarea categoriei de ridicare. În general, înainte de a putea fi planificata o 

manipulare a obiectelor, aceasta trebuie analizata pentru a determina categoria ridicari. Brookhaven 

National Laboratory - BNL enumeră trei categorii de ridicari: ridicari incidente sau obișnuite, ridicari pre-

proiectate și ridicari critice. Managerul responsabil sau persoana desemnată determină tipul de ridicare prin 

efectuarea unei evaluări a ridicarii. Diagrama de flux de aici, adaptată din domeniul SBMS privind siguranța 

ridicării, va ajuta la determinarea dacă o ridicare ar trebui clasificata ca incidentala (obișnuita), pre-proiectata 

sau critica. 

Mai detaliat, ridicarile critice necesită confirmarea ingineriei sau merită o contribuție inginerească 

suplimentară din cauza dimensiunii, greutății,   instalării cu toleranță strânsă sau susceptibilității ridicate la 

deteriorare a unui articol sau locație. Aceste ridicari pot fi fie ridicari obișnuite, fie ridicari pre-proiectate, dar 

cu pericole suplimentare care ar putea duce la întârzieri semnificative ale unui program, daune nedetectabile 

care au ca rezultat probleme viitoare de funcționare sau de siguranță, o eliberare semnificativă de 

radioactivitate sau alte materiale periculoase, prezintă un risc. a personalului accidentat. Ridicarile critice 

trebuie să fie efectuate de instalații și operațiuni sau de către contractori aprobați și, ca atare, nu sunt 

acoperite în acest program. Pe de altă parte, ridicarile pre-proiectate sunt ridicari repetitive care îndeplinesc 

definiția unui proces critic, definit  mai jos. În cazul în care, totuși, Comitetul de Siguranță în Ridicare BNL 

stabilește că, prin utilizarea instrumentelor, a dispozitivelor de fixare, a schițelor, a analizelor și a procedurilor 

scrise, posibilitatea de cădere  sau coliziune este redusă la un nivel acceptabil, ridicarea poate fi desemnata 

ca   pre-proiectata. 

 

Informații practice care trebuie utilizate în planificarea unei ridicări critice   

 

Solicitarea de resurse suplimentare de planificare și personal 

Când vine vorba de un plan standard de ridicare, este probabil ca compania dumneavoastră să aibă propriii 

săi manageri, operatori, instalatori, deținători și personal de teren care să planifice manevrarea în siguranță. 

Cu toate acestea, dacă în timpul evaluării dvs. determinați că ridicarea. este una critica, puteți lua în 

considerare necesitatea de a aduce resurse suplimentare pentru a face față provocărilor unice ale proiectului 

dvs. Aceste resurse suplimentare pot varia de la echipamente suplimentare de ridicare și operatori de ridicare 

(de exemplu, ascensoare cu macarale multiple) până la  cunostintele unui inginerie (de exemplu, geotehnică, 
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ingineri marini, structurali etc.) care pot verifica lucruri precum stabilitatea sarcinii, stabilitatea solului și 

potențialul mediu, riscuri. 

 

Furnizați un plan detaliat de ridicare 

 

Oferiți-vă un pachet cuprinzător și detaliat de desene, care include instrucțiuni despre echipamentul adecvat 

necesar, secvențierea liftului, montajul, covorașul, planificarea și cotele pentru livrarea încărcăturii. Instruiți-

vă cu privire la traseul corect de deplasare a încărcăturii, astfel încât să asigurați distanțe adecvate pentru 

braț, sarcină, tachelaj și balansare în timpul fazelor de ridicare. Dacă este necesar, se  va efectua o vizită 

înainte de ridicare pentru a se asigura că amenajarea macaralelor și a tachetului este conform planului de 

ridicare. 

 

Analizează-ți sarcina 

 

Ajutați la calcularea centrului de greutate al încărcăturii și identificați factorii care pot schimba sau modifica 

în mod periculos încărcătura în timpul manipularii. Ajutați la determinarea punctelor de ridicare adecvate, a 

atașamentelor de încărcare sau a punctelor de contact pentru a vă asigura că se menține integritatea 

încărcăturii. Asigurați-vă că încărcăturile stabilizatoarelor și șenilelor nu depășesc capacitatea de sol. 

Specificați locația (locațiile) macaralei și poziția inițială a încărcăturii. 

 

Verificați configurația de montaj 

 

Asigurați-vă că echipamentul dumneavoastră este potrivit pentru greutatea și geometria încărcăturii, ținând 

cont de toate efectele dinamice, potențialele condiții meteorologice nefavorabile și centrul de greutate. 

Ascensoarele critice proiectate ajută la asigurarea livrării în siguranță a oricărei sarcini grele. Studiile critice 

ale planului de ridicare includ: să furnizeze   planuri de ridicare și planșe, după cum este necesar. 

 

Mărire tachelaj (studii de tachelaj) 

Feroneria de montaj trebuie folosită pentru a ridica articole numai în limita capacității sale de ridicare. 

Eticheta de inspecție este o etichetă permanentă atașată la chingi, cârlige și sub dispozitivele de ridicare a 

cârligului. Indică sarcina de lucru sigură (S WL), data inspecției și numărul de serie. Ar trebui să fie inspectat 

înainte de a utiliza articolul pentru a se asigura că este conform. Procesul este subliniat în POS – Procedura 

de operare standard – 15-29, „Inspecția componentelor de montaj nemecanizate”. 

 

Exemplu practic de tachelaj și ridicare 

Funcția principală a ridicării și tachelarului este de a transporta echipamente și materiale esențiale în locații 

unde sunt ușor accesibile pentru lucrători. Acest proces ajută la eliminarea riscurilor de a transporta manual 

echipamentele și materialele pe schele, ceea ce poate fi dificil și periculos. În plus, ridicarea și montajul sunt 

concepute pentru a ridica sarcini extrem de grele care altfel ar fi imposibil de efectuat manual. Pentru a 

exemplifica, un generator portabil greu trebuie ridicat la zece etaje, unde lucrătorii îl pot folosi pentru a 

furniza energie. Transportul manual al generatorului nu este fezabil din cauza greutății generatorului. În plus, 

generatorul trebuie să fie montat corect pentru a permite decalări ale limitelor portante care se modifică în 

funcție de unghiul generatorului pe măsură ce acesta este ridicat la zece etaje.. 
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Asigurați-vă că încărcăturile stabilizatoare/senile nu depășesc capacitatea solului 

 

Mulți factori trebuie luați în considerare atunci când instalați în siguranță macaralele mobile pe șantier 5. 

Stabilitatea macaralei depinde adesea de integritatea solului pe care se află. Evaluarea eficientă a condițiilor 

solului este esențială pentru a ajuta la instalarea și operarea în siguranță a macaralelor. Pentru a reduce riscul 

de accidentare a macaralei ca urmare a amenajării necorespunzătoare a macaralei, activitățile de planificare 

trebuie efectuate de către o persoană competentă(e) pentru a evalua capacitatea solului de a rezista la 

sarcinile și presiunile impuse de echipamentul de ridicat. Toate părțile care sunt implicate în planificarea, 

instalarea și utilizarea macaralelor pe șantier trebuie să cunoască criteriile fundamentale, problemele de 

planificare și evaluările riscurilor care sunt necesare pentru a asigura că operațiunile de ridicare decurg într-

o manieră sigură și stabilă. 

 

Certificate ale macaralei și echipamentului de tachelaj 

 

Lumea certificării este diversă și cuprinde multe companii de certificare. NCCCO – Comisia Națională pentru 

Certificarea Operatorilor de Macarale – de exemplu, utilizează frecvent abrevieri (sau „coduri”) pentru mai 

mult de 30 de certificări . 

 

Verificați distanța dintre braț, sarcină, tachelaj și balansare în timpul fazelor de ridicare   

 

Pentru acest punct, este recomandabil să revizuiți temeinic modulele anterioare, amintind principalele 

îndrumări privind procedura care trebuie urmată pentru inspecția pieselor individuale. 

Furnizați măsuri de siguranță legate de vânt, comunicații sau alte pericole specifice locului (folosind o 

evaluare a riscului sarcinilor) 

 

Evaluarea riscurilor este un termen folosit pentru a descrie procesul sau metoda generală în care: 

 

• Identificați pericolele și factorii de risc care au potențialul de a provoca vătămări (identificarea 

pericolelor). 

• Analizați și evaluați riscul asociat cu acel pericol (analiza riscului și evaluarea riscului). 

• Determinați modalități adecvate de eliminare a pericolului sau controlați riscul atunci când pericolul 

nu poate fi eliminat (controlul riscului). 

 

O evaluare a riscurilor este o privire amănunțită asupra locului de muncă pentru a identifica acele lucruri, 

situații, procese etc. care pot provoca vătămări, în special oamenilor. După ce se face identificarea, analizați 

și evaluați cât de probabil și de grav este riscul. Când se face această determinare, puteți decide în continuare 

ce măsuri ar trebui luate pentru a elimina sau controla în mod eficient daunele. 

 

Acesta ar putea avea formate diferite, dar în general arată astfel:  

 

 
5 Pentru mai multe informații despre starea solului și stabilitatea macaralei, vă rugăm să consultați „CICA & CANZ 
Guidance Note Crane Stability and Ground Pressure”, The Crane Industry Council of Australia, 30/01/2017. 
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POZITIONARE SI INSTALARE 6 

 

Poziția echipamentelor mobile de ridicare sau amplasarea instalațiilor fixe pot avea un efect dramatic asupra 

riscurilor pe care le implică o operațiune de ridicare. Este vital să luați toate măsurile practice pentru a evita 

ca oamenii să fie loviti de încărcături sau de echipamentul însuși în timpul utilizării. Echipamentul ar trebui, 

de asemenea, să fie poziționat pentru a minimiza posibiitatea de a ridica peste oameni. Trebuie luate măsuri 

pentru a reduce riscul de derive a sarcinii (de exemplu, rotire, balansare etc.); şi a încărcăturii căderea liberă 

sau eliberarea neintenţionată. Au fost dezvoltate multe metode diferite pentru a preveni căderea sarcinilor, 

inclusiv utilizarea mai multor frânghii sau lanțuri, supape de reținere hidraulice și plase pentru încărcături 

paletizate. 

 
6 https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm 
 

https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm
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Trebuie luate măsuri pentru a se asigura că oamenii nu pot cădea pe un puț sau pe o cale de ridicare. În 

punctele de acces în aceste zone, ar trebui să existe mijloace eficiente de prevenire a accesului, cum ar fi 

porți, bariere sau uși. Acolo unde este necesar accesul pentru a intra în zonă, când este prezentă o platformă 

sau o mașină (de exemplu, un lift), ușile sau porțile ar trebui să fie interblocate pentru a permite deschiderea 

porților numai atunci când mașina este prezentă. 

 

La poziționarea echipamentelor de ridicare, trebuie avută grijă pentru a evita pericolele care decurg din 

apropiere, de exemplu: intrarea în contact cu liniile electrice aeriene, clădirile sau structurile; apropierea prea 

mare de șanțuri, săpături sau alte operațiuni; și intrarea în contact cu conducte subterane,   canale de 

scurgere și canalizare. 

  



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

LU 5.7 Pregatirea locului de munca 
 

Există multe motive pentru care macaralele cad. Una dintre cele mai frecvente cauze este tasarea terenului. 

Ce măsuri putem lua pentru a preveni această nenorocire inutilă? 

Macaralele de astăzi sunt proiectate geometric pentru a fi extrem de stabile. Deci de ce se mai răstorană? 

Studiile arată că un accident de macara are loc la fiecare 10.000 de ore de utilizare în Statele Unite. 

 

 
 

O metodă comună și fiabilă de determinare a capacității solului este de a avea o companie geotehnică de 

renume și de a determina capacitatea solului. Apoi este posibil să comparați capacitatea admisă a solului cu 

reacția la sol a macaralei și să proiectați un sistem adecvat de distribuție a sarcinii sau covoraș. În unele cazuri, 

covorașul nu este suficient și va fi necesar să se facă îmbunătățiri la sol. Îmbunătățirile solului ar putea consta 

într-un strat modest de rambleu compactat de piatră zdrobită sau ar putea fi la fel de complexe ca și 

instalarea de conglomerate legate de o placă de beton de susținere. 

Sondarea radar a zonei de amenajare trebuie luată în considerare atunci când se lucrează în instalații 

industriale mai vechi și dacă există posibilitatea existenti de goluri subterane, rezervoare, structuri 

abandonate sau cavități naturale. 

 

 
 

Pentru macaralele mai mici cu reacții de presiune la sol mai scăzute, trebuie totuși să verificați capacitatea 

solului. Citim aproape zilnic despre accidente, în care o macara mică s-a răsturnat din cauza prabusirii 

pământului. Companiile geotehnice au câteva metode mai puțin costisitoare care măsoară densitatea și 

funcționează bine pentru situații mai mici de încărcare temporară. Alternativ, dacă macaraua lucrează la 

construcții noi, proiectarea fundației clădirii se bazează pe presiunea admisă la sol. Este posibil să descoperiți 

că uneori capacitatea solului a fost deja determinată în zona în care va fi instalată macaraua. Dacă utilizați 
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această metodă, asigurați-vă că forajele au fost făcute în zona imediată a platformei macaralei și aveți grijă 

de săpăturile recente în care umplutura ar putea să nu fie compactată corespunzător. 

Acordați o atenție deosebită pantelor. Nu instalați macaraua prea aproape de margine. O regulă generală a 

industriei este să amplasati macaraua într-un raport unu-la-unu de la margine. Aceasta este la fel de departe 

de margine, pe cât este golul adânc. Vă sugerez să consultați un inginer geotehnic înainte de a instala 

macaraua lângă orice pantă sau margine verticală. 

 

 
 

În concluzie, fiți proactiv atunci când vine vorba de gestionarea presiunii portante la sol. Utilizați tehnologia 

dovedită disponibilă și nu presupuneți nimic. 

 

CATEGORII DE   PERICOLE SUBTERANE 

Santierele pot fi împărțite într-un număr de categorii pentru a evidenția pericolele cele mai probabile care 

trebuie luate în considerare și evaluate riscurile. Este necesară o atenție sporită pentru a stabili rezistența 

solului acolo unde condițiile solului sunt slabe sau unde există o lipsă de date privind natura subsolului. 

Categoriile tipice includ: 

 

▪ Spatii verzi: zonele cu probleme speciale sunt adiacente râurilor, estuarelor și câmpiilor inundabile, 

unde se pot aștepta depozite de aluviuni moi și pânze freatice înalte. 

▪ Plaje: densitatea scăzută a nisipului și un nivel variabil al apei subterane pot crea condiții dificile. 

▪ Locuri dezafectate: utilizare anterioară necunoscută, inclusiv subsoluri, rezervoare de stocare, 

cariere deschise slab umplute și umplere slab compactată etc. 

▪ Zone pavate: zonele asfaltate sau pavate pot părea înșelător de puternice, dar pot duce la lovirea 

unor stabilizatori prin suprafața slabă. Parcările cu trafic redus, drumurile de proprietate și potecile 

ar trebui să fie analizate cu atenție. Marginea zonelor pavate este de obicei slabă. 

▪ Locurile din centrul orașului: așteptați-vă la pericole subterane, inclusiv servicii, conducte de drenaj, 

cabluri îngropate, subsoluri și tuneluri, etc. sub zonele pavate. Acest lucru poate duce la stabilizatorii 

să pătrundă în golul de dedesubt.  
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Capacitatea solului 

Înainte de instalarea unei macarale pe șantier, starea solului trebuie revizuită în procesul de evaluare a 

riscurilor pentru a determina dacă terenul este potrivit pentru a opera macaraua în siguranță. Se recomandă 

ca starea solului să fie inspectată de un inginer geotehnic pentru a asigura presiunea la sol admisă exactă. 

Rezultatele studiului de ridicare a macaralei ar trebui să fie furnizate inginerului geotehnic și un raport 

geotehnic trebuie emis de către inginerul geotehnic cu instrucțiuni privind adecvarea terenului la momentul 

activității de ridicare desfășurate. 

 

 
 

Tabelul 2 de mai jos a enumerat ca referință presiunea maximă admisă tipică la sol pentru diferite tipuri de 

pământ: 

 

 
 

Condițiile terenului pot varia dramatic de la un loc de muncă la altul și chiar la un loc de muncă. Nerespectarea 

condițiilor proaste a solului pentru a asigura stabilitatea macaralei poate cauza răsturnarea macaralei, 

ducând la răniri grave operatorului macaralei și altor persoane din apropierea macaralei. Factorii care 

afectează susținerea la sol a macaralelor includ: 

 

▪ apă de suprafață, apă amestecată cu solul, de exemplu, noroi și apă subterană precum izvoare sau 

pâraie 

▪ tipul de pământ, de exemplu, argilă, nisip, rocă sau un amestec al acestora 

▪ teren umplut dintr-o săpătură sau șanț anterioară 

▪ cavităţi subterane acoperite sau pătrunderi care mai există 

▪ funcționarea continuă a macaralei într-un singur loc, și 
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▪ amplasarea serviciilor subterane sub presiune, de exemplu, un hidrant de incendiu de mică 

adâncime, care poate sparge dacă un stabilizator este amplasat direct deasupra acestuia. 

 

Deciziile privind adecvarea condițiilor terenului pot fi luate numai pe baza inspecției vizuale. Acolo unde este 

dificil de stabilit dacă condițiile solului sunt adecvate, informații documentate despre presiunea portantă la 

sol ar trebui obținute de la un inginer geotehnic. Roca oferă de obicei cea mai stabilă suprafață de sprijin 

pentru o macara mobilă. Deși roca poate fi prezentă la suprafață, este posibil să nu se extindă mult sub 

suprafață. O modalitate de a stabili cât de departe se poate extinde roca sub suprafață este de a examina 

săpăturile sau șanțurile din apropiere la locul de muncă. Roca care se extinde mult sub suprafață oferă o 

indicație a integrității solului. Riscurile suplimentare create atunci când stabilizatoarele sunt poziționate în 

apropierea unei excavații trebuie gestionate. 

Trebuie verificat dacă pământul are o „crustă” pe suprafața sa. Suprafața acestui tip de pământ este de obicei 

mai fermă decât solul de dedesubt. Suprafața fermă poate da impresia că solul este mai stabil decât este în 

realitate. Dacă solul este perforat de un stabilizator sau de capătul unei șenile, solul mai moale va fi expus, 

ceea ce poate cauza răsturnarea macaralei.. 

 

Teren în pantă 

Răsturnarea macaralei poate avea loc atunci când o macara mobilă se deplasează de-a lungul unei pante 

laterale. Lucrul pe o pantă are ca efect fie creșterea, fie scăderea razei de lucru a macaralei, ceea ce poate 

afecta, la rândul său, stabilitatea macaralei și poate determina răsturnarea macaralei fie înainte, înapoi sau 

lateral. Cei mai mulți producători de macarale mobile cu capacitate de împingere specifică că macaralele ar 

trebui să fie exploatate numai pe un teren neted. Lucrul sau deplasarea pe teren în pantă sau neuniform 

trebuie evitată acolo unde este posibil. Dacă lucrul pe pante este inevitabil, macaraua trebuie utilizată în 

limita capacității specificate de producător pentru a funcționa pe gradul relevant de pantă. Călătoria pe o 

pantă ar trebui să fie în sus sau în jos pe pantă, nu peste pantă. 

 

 
 

Acolo unde centrul de greutate al macaralei mobile este la înălțime deasupra solului, o pantă minimă a solului 

poate fi un factor major în a provoca răsturnarea macaralei. Acest lucru se aplică în special atunci când: 

 

• braţul are un unghi mare de rulare 

• brațul este telescopat 
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• centrul de greutate al sarcinii suspendate este ridicat,  

• există articulare a unei macarale articulate. 

 

O pantă laterală de numai 2 sau 3 grade poate avea un efect drastic asupra stabilității macaralei. Terenul 

moale, anvelopele pneumatice și mișcarea suspensiei vor avea tendința, de asemenea, de a crește unghiul 

lateral al macaralei și de a crește riscul de răsturnare. 

 

Apropierea macaralei de săpături și șanțuri 

Când macaralele sunt amplasate în apropierea săpăturilor sau a șanțurilor, poate exista un risc crescut ca 

părțile laterale ale excavației sau pereții șanțului să se prăbușească, cauzând răsturnarea macaralei. Acest 

risc crește cu un sol mai moale și cu prezența apei subterane. Riscul de prăbușire este mai mare pentru 

tăieturile verticale din peretele excavației, comparativ cu pereții care au fost bătuți în unghi. Prezența 

„spatelui alunecos” acolo unde există un plan de alunecare natural, de exemplu o fractură în pământ, poate 

crește, de asemenea, riscul de excavare sau prăbușire a șanțului. 

 

 
 

Următoarele principii trebuie aplicate la instalarea macaralelor mobile în apropierea excavațiilor: 

 

1) În cazul în care terenul este compact și nu se prăbușește, distanța oricărei părți a suportului pentru 

stabilizatorul macaralei față de excavație trebuie să fie cel puțin egală cu adâncimea excavației 

(regula generală 1:1). 

2) În cazul în care terenul este afanat sau umplut, de exemplu, se prăbușește, distanța oricărei părți a 

suportului pentru stabilizatorul macaralei față de excavație ar trebui să fie determinată de o persoană 

competentă, de exemplu, un inginer geotehnic. 

 

CUM îți pregătești zona de lucru 

De obicei, nu vă puteți lăsa construcția așa cum este înainte să sosească macaraua. Printre altele, terenul și 

aspectul locației ar putea să nu fie potrivite. În schimb, trebuie să vă pregătiți atât pentru sosirea utilajului, 

cât și pentru treaba care trebuie făcută. 

Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți atunci când faceți aranjamente pentru o macara este să programați 

o consultație inițială. În timpul acestei consultări cu operatorul de macara, vor fi acoperite mai multe lucruri, 

inclusiv: 

 

• Cine va fi responsabil pentru aducerea uneltelor necesare și a accesoriilor pentru macara? 

• Cum ar trebui pregătit terenul pentru macara din timp 
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• Eliberarea traseului pentru ca macaraua să ajungă la proprietate, cum ar fi copaci și linii electrice 

• Evaluarea ce obstacole vor trebui eliminate înainte ca lucrul să poată avea loc 

În zonele populate, operațiunile cu macaraua pot deveni puțin mai complicate. Ar trebui să vă asigurați că 

obțineți din timp permisele necesare pentru a vă asigura că nu sunteți sancționat sau amendat pentru 

aducerea de echipamente grele fără permisiune. În unele cazuri, operatorul de macara va face aceste 

aranjamente, dar acest lucru ar trebui să fie discutat în timpul consultării inițiale. 

 

După aceea, trebuie urmați pași pentru a vă pregăti șantierul pentru instalarea macaralei: 

 

Asigurarea accesului 

 

În unele cazuri, obstacolul principal nu este apropierea suficient de mare a macaralei de sarcină, ci de accesul  

fața locului. Amintiți-vă, sunt piese de echipamente grele și vin cu volumul pentru a se potrivi rolurilor lor. 

Prin urmare, trebuie să verificați dacă există o poartă sau altă intrare prin care pot trece. Solicitați companiei 

dumneavoastră dimensiunile precise. Rețineți că denivelările sau creșterile de pe drum pot fi, de asemenea, 

o problemă. 

Orice lucru care va sta în calea macaralei în timp ce manevrează secțiunile casei modulare vor trebui sa fie 

îndepărtate, fie mutate până la finalizarea lucrării. De exemplu, ramurile  mari ale copacilor, liniile telefonice 

și chiar pietrele pot inhiba   mișcarile de care are nevoie macaraua pentru a realiza o mișcare lină. Un teren 

stabil va fi, de asemenea, o necesitate, deoarece macaraua va avea nevoie de stabilitate pentru a deplasa în 

siguranță secțiunile modulare. Țineți cont de distanțele de siguranță și asigurați-vă că ruta inițială către 

proprietate este suficientă pentru livrarea macaralei. 

 

Pregătirea terenului 

 

Unul dintre pașii critici este să faci tot ce poți pentru a regla terenul pentru macara. Trebuie să vă asigurați 

că poate naviga în siguranță prin santier. 

 Trebui să verificați dacă există spațiu pentru ca vehiculul să se deplaseze și să se apropie suficient de 

încărcătură. În afară de aceasta, ar trebui să acordați atenție pericolelor potențiale, inclusiv acestea: 

 

• Linii electrice 

• Șanțuri sau pante 

• Teren instabil 

• Obstacole ascunse 

• Schele 

• Alte obiecte precum crengile 

 

Dacă puteți, luați măsurile adecvate pentru a remedia situația. În caz contrar, avertizați tot personalul și 

marcați clar zonele de pericol. 

În funcție de specificul locului de muncă și al șantierului, este posibil să aveți nevoie și de permisiunea părților 

interesate pentru a permite macaralei  accesul la fața locului.. 
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Utilizați pătuț/covorase adecvate 

 

• Pătuțul poate eșua dacă sarcina nu este răspândită pe întreaga suprafață a covorașului 

• Covorașele pot eșua dacă pământul se strivește sau apare o așezare extinsă 

• Covorașele pot eșua atunci când covorașul se îndoaie 

• Covorașele pot eșua prin despicarea orizontală 

 

Asigurați încărcăturile 

 

În continuare, trebuie să asigurați încărcăturile. Din păcate, încărcarea necorespunzătoare este una dintre 

cauzele principale ale accidentelor care implică macarale. Asigurați-vă că nimic nu se poate desprinde și că 

nimic nu iese în afară inutil. 

Vă recomandăm să aveți o persoana cu experiență în supravegherea acestui proces. În plus, cereți 

operatorilor de macara să facă o ultimă verificare înainte de a ridica. 

 

Pune măsuri de siguranță 

 

În general, una dintre prioritățile tale principale ar trebui să fie siguranța tuturor la locul de muncă. De obicei, 

ar trebui să încercați să implementați   următoarele măsuri: 

 

• Alcătuiește și distribuie un plan de siguranță pentru întregul echipaj. 

• Urmăriți prognoza meteo pentru vânturi puternice sau ploi abundente. 

• Solicitați companiei de macara pentru înregistrările lor de siguranță. 

• Așezați semne de avertizare relevante. 

• Elaborați liste de verificare pentru siguranță pe care să le revizuiți cu atenție înainte și în timpul 

lucrării. 

• Asigurați-vă că toată lumea poartă echipamentul de protecție. 

• Minimizați distracția la locul de muncă. 

• Realiuzati o evaluare a riscurilor. 

 

Cel mai important, asigurați-vă că optimizați comunicarea la locație între tot personalul. 

 

Începeți să vă pregătiți devreme 

 

Pregătirea șantierului în prealabil vă poate ajuta să simplificați întregul proces. Pot exista întârzieri 

semnificative dacă operatorii sosesc, dar nu pot accesa locația sau nu pot găsi diferențe față de ceea ce a fost 

planificat. Și mai important, pregătirea adecvată vă poate ajuta să evitați accidentele și daunele materiale. 
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Rezultatele învățării  

 

Instalare macara 

Cunoştinţe  

▪ Proceduri de configurare conform specificațiilor producătorului 

▪ Standarde și linii directoare aplicabile, cum ar fi reglementările jurisdicționale și CSA Z150 

▪ Pericole precum obstacole aeriene, linii electrice și obstacole subterane 

▪ Controale recomandate pentru a minimiza sau elimina riscurile și pericolele 

▪ Cerințe ale lucrării, cum ar fi raza, dimensiunile macaralei și greutatea și dimensiunile sarcinii 

▪ Desene de inginerie 

▪ Tipuri de riidicare specializate, cum ar fi ridicari proiectate, cu macarale multiple   

▪  Cerințe jurisdicționale și de amplasament pentru probleme precum condițiile solului moale și instabil 

▪ Factori care afectează ridicarea 

 

Abilități și competențe 

• Asigurați-vă că pericolele pe amplasament au fost minimizate sau eliminate și că nu au fost 

introduse noi pericole de la finalizarea planificării pre ridicare 

• Identificați și raportați orice variații ale desenelor tehnice, cum ar fi un obstacol introdus în calea 

ridicari sau o modificare a dimensiunii sau greutății sarcinii 

• Măsurați raza și consultați specificațiile producătorului diagramei de sarcină 

• Urmați desenul tehnic și stabiliți puncte de referință 

• Determinați locația macaralei în funcție de factori precum dimensiunea încărcăturii, greutatea 

încărcăturii, obstacolele, dimensiunile spațiului liber și tipul de operare 

• Orientarea macaralei pentru amplasarea stabilizatoarelor și a șenilelor 

• Determinați configurația, cum ar fi poziția stabilizatorului, șenilele extinse sau retractate și 

lungimea brațului, în conformitate cu specificațiile producătorului și planul de ridicare 

• Determinați cerințele de blocare și covorașe de macara pe baza condițiilor solului 

• Echilibrati macaraua folosind stabilizatoare sau șenile de reglare/blocare 

• Confirmați că macaraua este echilibrată folosind instrumente și echipamente, cum ar fi nivelul sau 

afișajul computerizat al macaralei 
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Macara cu braț cu zăbrele 

Cunoştinţe  

• Puncte de ridicare 

• Greutatea componentelor 

• Puncte de prindere 

• Proceduri de blocare 

• Tachelaj și feronerie 

• Pregătirea componentelor (curățarea resturilor și a contaminanților de pe suprafețe) 

• Instalarea și demontarea căpăstrui și opritoarelor brațului 

• Diagramă de compoziție și planuri  

• Necesarul de spațiu pentru asamblare 

• Capacităţi şi limitări ale echipamentelor de ridicare auxiliare 

• Reeving și dantelă (inclusiv auto-reeving) 

• Blocarea cârligului și capacitatea bilei de revizie 

• Rezultatul utilizării echipamentului defect 

• Proceduri de control de la distanță 

• Condiţiile solului 

• Proceduri de asamblare și dezasamblare conform specificațiilor producătorului 

 

Abilități și competențe de asamblare: 

• Instalați șenile pe caroseria mașinii 

• Instalarea casei 

• Instalați cutii de stabilizatoare 

• Instalați baza brațului 

• Asamblați brațul  

• Instalați contragreutăți 

• Instalați linii de ridicare, blocuri de cârlig și bile de revizie 

 

Abilități și competențe de dezasamblare: 

• Îndepărtați liniile de ridicare, blocurile de cârlig și bila de revizie 

• Dezasamblați brațul  

• Îndepărtați contragreutățile 

• Scoateți baza brațului 

• Îndepărtați casa 

• Îndepărtați urmele de pe caroseria mașinii 

• Scoateți cutiile stabilizatoarelor 
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Macara telescopică cu braț 

Cunoştinţe 

• Puncte de ridicare 

• Greutatea componentelor 

• Presiunea hidraulică 

• Îndepărtarea blocului cârlig și atașarea bilei de revizie 

• Rezultatul utilizării echipamentului defect 

• Capacităţi şi limitări ale echipamentelor de ridicare auxiliare 

• Pregătirea componentelor (curățarea resturilor și a contaminanților de pe suprafețe) 

• Tachelaj și feronerie 

• Proceduri de tachelaj 

• Proceduri de asamblare și dezasamblare conform specificațiilor producătorului 

 

Abilități și competențe la asamblare: 

• Instalați cutii de stabilizatoare 

• Instalați brațul principal 

• Instalați linii de ridicare, blocuri de cârlig și bile de revizie 

• Instalați contragreutăți 

• Instalați brațuri și inserții rabatabile 

 

Abilități și competențe de dezasamblare: 

• Îndepărtați contragreutățile 

• Îndepărtați liniile de ridicare, blocurile de cârlig și bila de revizie 

• Scoateți brațul principal 

• Scoateți cutiile stabilizatoarelor 
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Transport 

 

Cunoştinţe 

• Cunoasterea documentelor de la locul de muncă  

• să folosească jurnalele de bord, diagramele de încărcare, evaluările pericolelor și politicile și procedurile 

la locul de muncă pentru a-și îndeplini sarcinile. 

• să fie familiarizat cu reglementările referitoare la ridicare, montaj și medii de lucru sigure. 

• să aibă capacitatea de a citi și interpreta specificațiile producătorilor și diagramele de încărcare pentru 

modelul de macara pe care îl utilizează 

• să obţină informaţii din desene şi planuri de inginerie şi de construcţie 

• să fie familiarizat cu posibilitatea de a comunica în special pentru manipulari care necesită explicații 

tehnice și sfaturi de la alți ingineri și personal dedicat 

•  să aibă capacitatea de a reprezenta grafic logistica 

 

Abilități și competențe 

•  Concepte matematice și fizice, cum ar fi conversii, geometrie, calcule algebrice, măsurarea și calculul 

cerințelor de sarcină și de ridicare 

•  Să utilizeze cărțile de coduri, diagramele de încărcare și specificațiile producătorului pentru a 

determina în continuare procedurile, limitele și echipamentul necesar pentru montare și ridicare 
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Efectuează planificarea înainte de ridicare   

 

Cunoştinţe  

• Standarde și linii directoare aplicabile, cum ar fi reglementările jurisdicționale și CSA Z150 

• Factori care afectează ridicarea, cum ar fi calea sarcinii și spațiile libere 

• Rolurile și responsabilitățile tuturor persoanelor implicate  

• Pericole precum obstacole aeriene, linii electrice și obstacole subterane 

• Controale recomandate pentru a minimiza sau elimina riscurile și pericolele 

• Tipuri de ridicari specializate, cum ar fi ridicari proiectate, cu macarale multiple   

•  Cerințe jurisdicționale și ale santierului, cum ar fi JSA 

•  Desene   

•  Specificațiile producătorilor, cum ar fi diagramele de încărcare 

 

Abilități și competențe 

•  Confirmați cerințele pentru desenele tehnice conform politicilor clientului/companiei și cerințelor 

specifice locației 

•  Interpretați și verificați desenele tehnice și cerințele specifice locului pentru a asigura că ridicarea se 

desfășoară conform planului 

•   Verificați condițiile de ridicare, cum ar fi vântul, pericolele potențiale, configurația și configurarea 

macaralei și responsabilitățile de semnalizare 

•   Identificați pericole, cum ar fi liniile electrice aeriene, infrastructura subterană, utilitățile subterane, 

obstacolele care afectează spațiul liber, condițiile solului și condițiile de mediu 

• Consultați utilitățile locale pentru a verifica locația și limita sigură de apropiere a utilităților 

• Recomandarea de controale pentru a elimina sau a minimiza riscurile și pericolele 
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Pregatirea locului de munca   

 

Cunoştinţe  

▪ Proceduri și protocoale de inspecție a șantierului 

▪ Regulile rutiere, reglementările, cerințele privind permisele și licența relevante referitoare la 

funcționarea și siguranța macaralelor mobile 

▪ Proceduri și reglementări relevante privind SSM și mediu 

▪ Aplicații ale macaralelor mobile, capacități, configurații, pericole de siguranță și mecanisme de 

control 

▪ Proceduri și protocoale de inspecție a șantierului 

▪ Proceduri operaționale pentru echipajele de macarale pentru efectuarea unei inspecții la fața locului 

pentru o ridicare folosind o macara mobilă 

▪ Orientări referitoare la utilizarea în siguranță a mașinilor și echipamentelor 

▪ Focalizarea operațiunii sistemelor și echipamentelor de lucru 

▪ Aplicarea acordurilor relevante, codurilor de practică sau a altor cerințe legislative 

 

Abilități și competențe 

▪ Comunicați eficient cu ceilalți atunci când efectuați o inspecție a șantierului pentru o manipulare 

folosind o macara mobilă 

▪ Citiți și interpretați instrucțiunile, procedurile, informațiile și semnele relevante pentru o inspecție a 

șantierului pentru un lift folosind o macara mobilă 

▪ Interpretarea și respectarea instrucțiunilor operaționale și prioritizarea muncii 

▪ Documentația completă aferentă unei inspecții la fața locului  

▪ Lucrați în colaborare cu alții atunci când efectuați o inspecție a șantierului  

▪ Planificați propria activitate, inclusiv anticiparea consecințelor și identificarea îmbunătățirilor 

▪ Prioritizarea și munca cu mai multe sarcini 

▪ Adaptați-vă în mod corespunzător la diferențele culturale de la locul de muncă, inclusiv modurile de 

comportament și interacțiunile cu ceilalți 

▪ Raportați și/sau remediați cu promptitudine orice probleme identificate care pot fi identificate la 

efectuarea unei inspecții la fața locului în conformitate cu cerințele de reglementare și procedurile 

de la locul de muncă 

▪ Implementarea planurilor de urgență pentru evenimente neașteptate care pot apărea la efectuarea 

unei inspecții la fața locului  

▪ Aplicați măsurile de precauție și măsurile necesare pentru a minimiza, controla sau elimina pericolele 

care pot exista în timpul activităților de muncă 

▪ Monitorizarea activităților de lucru în termeni de program planificat 

▪ Modificarea activităților în funcție de diferitele contingente operaționale, situații de risc și medii 

▪ Lucrați sistematic, cu atenția necesară la detalii, fără a vă răni pe sine sau pe alții, sau deteriorarea 

bunurilor sau echipamentelor 

▪ Operați și adaptați la diferențele de echipamente în conformitate cu procedurile standard de operare 

▪ Identificarea și utilizarea corectă a echipamentelor, proceselor și procedurilor 

▪ Selectați și utilizați echipamentul individual de protecție necesar, în conformitate cu standardele din 

industrie și SSM 
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EVALUARE  
 

1. Care sunt diferențele dintre macaraua cu zăbrele și macara telescopică? 

2. . Câte grade de pantă pot compromite stabilitatea unei macarale?? 

 0.5 – 1.0 

 2.0 – 3.0 

 10.0 – 12.0 

3. Care sunt factorii care pot genera pericole pe șantierele din centrul orașului? 

4. Ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când se determină o viteză sigură a vântului? 

5. La calcularea impactului vântului, este mai bine să luați în considerare intensitatea rafalei sau viteza 

medie a vântului? Și de ce? 

6. Descrieți legea care guvernează echilibrul unei macarale cu braț extins și greutate încărcată, așa 

cum se arată în figură.  

 
 

7. Care sunt cei șase pași pentru a conecta căpăstrul la chingi în ansamblul unei macarale cu braț cu 

zăbrele? 

8.   Ce să faceți când o macara se defectează? 

9.   Ce înseamnă „Mașini care prezintă pericole din cauza mobilității sale”? 

10.   De ce o macara mobilă nu poate fi condusă întotdeauna pe drumurile publice? 

11.   Ce este „CSA Z150”? 

12.   De ce este atât de important să determinați o categorie de ridicare? 

13.   Ce este evaluarea riscului sarcinii? 

14.   Care sunt cele 5 acțiuni principale pentru asamblarea macaralei cu braț telescopic? 

15.  Care sunt cele 4 acțiuni principale de dezasamblare a macaralei cu braț telescopic? 

 

 

 

  



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

MODUL  6 - Operațiuni cu macara mobilă 

Timp indicativ unități de învățare (LU): (14 ore) 

 

 

 

INTRODUCERE 

Modulul este împărțit în 6 secțiuni. Primul tratează Teoria și forțele de ridicare, iar apoi, în al doilea capitol, 

prezintă cursanului  diferitele tipuri de operațiuni cu macarale și diferitele locuri de muncă din sectorul 

macaralelor autopropulsate. Capitolul trei informează cursantul despre diferitele tipuri de macarale și care 

sunt diferitele sarcini care pot fi îndeplinite. Capitolul 4 explică modul în care funcționează brațul telescopic 

hidraulic. Capitolul 5 informează despre funcționarea macaralelor cu braț cu zăbrele acționate hidraulic și 

acoperă atât macaralele pe șenile, cât și macaralele montate pe camioane. În cele din urmă, capitolul 6 

descrie funcționarea brațului cu zăbrele acţionat hidraulic. 

 

OBIECTIVELE   INVATARII 

▪ Asigurarea cursantilor a cunoștințelor necesare pentru a putea efectua toate operațiunile și 

transportul încărcăturii cu macarale mobile autopropulsate în siguranță, precum și întreținerea și 

conservarea utilajelor conform planului stabilit de producător. 

▪ Să informeze și să conștientizeze riscurile implicate de manipularea acestui echipament. 

▪ Să ofere cunoștințe despre strategiile, procedurile și tehnicile necesare pentru a dezvolta o bună 

conducere, poziționarea macaralei și asamblarea și demontarea brațurilor cu garanții tehnice și de 

siguranță. 

▪ Să furnizeze cunoștințe despre semnalele făcute de către semnalizator   în timpul manipulării 

încărcăturii. 

▪ Să ofere cunoștințe despre diferitele tipuri de macarale și despre diferitele operațiuni care pot fi 

efectuate de fiecare dintre ele. 

▪ Să explice cum se calculează sarcina și care sunt limitele de sarcină. 

▪ Introducere in funcționarea macaralelor cu braț cu zăbrele acționate hidraulic, inclusiv macaralele pe 

șenile și montate pe camioane. 

▪ Să ofere cunoștințe despre elementele care compun mașina, componentele acesteia și modul de 

realizare a verificărilor și verificărilor necesare executării lucrărilor cu macaraua mobilă în condiții de 

deplină siguranță. 

▪ Stabilirea de referinţe pentru manipularea practică a diferitelor tipuri de macarale.  
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LU 6.1 Teoria și forțele de ridicare 

 

La planificarea unei manevre de încărcare cu macarale trebuie să se țină cont de mai mulți factori pentru a 

desfășura lucrarea cu succes, întrucât acești factori vor determina modul în care urmează să fie efectuată 

manevra. Mai ales dacă ținem cont de faptul că manipularea sarcinilor are un anumit grad de risc și 

necunoașterea acestora poate provoca accidente. 

 

A. Greutatea încărcăturii: 

Este important să cunoașteți greutatea încărcăturii pentru a identifica echipamentul (macara autopropulsată 

sau macara camion) care trebuie utilizat. Încercarea de a ghici greutatea sau îndoiala de greutate poate duce 

la accidente, care pot fi fatale. Astfel, definim greutatea ca fiind forța cu care este atrasă de pământ datorită 

acțiunii gravitației pământului. 

 

 
 

Amintiți-vă că greutatea unui corp depinde de materialul din care este fabricat și de dimensiunile acestuia. 

Pentru a defini greutatea, putem calcula volumul aproximativ al obiectului și îl putem înmulți cu densitatea 

aproximativă a materialului din care este făcut. 

Greutate = Volumul (m3) x Densitatea materialului (kg/m3) 

Volum=Latime x Inaltime x Lungime 

Densitate=Masa/volum 

ATÂT DISTANȚA ȘI GREUTATEA 

SUNT DETERMINANȚI AI 

ECHILIBRULUI. 
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Dacă sarcina este asimetrică, sarcina poate fi împărțită geometric, adică în mai multe părți pentru care se 

cunoaște formula de calcul al volumului. Apoi, toate piesele trebuie adăugate și multiplicate cu densitatea 

materialului. In acest fel se va cunoaste greutatea obiectului. 

 

B. Volum:  

Cunoașterea volumului încărcăturii va fi importantă deoarece ne va ajuta să stabilim greutatea încărcăturii și 

să identificăm tipul de macara care trebuie utilizat. Ne vom uita acum la formula pentru determinarea 

volumului obiectului. 

 

Volumul= latime x inaltime x lungime 

 

C. Centrul de greutate:  

În acest moment, primul lucru de știut este că centrul de greutate al unui corp este punctul în care toată 

masa corpului poate fi considerată a fi concentrată. Cu aceste informații, va fi mai ușor să poziționați curele 

pentru a echilibra sarcina. 

Dacă obiectul este simetric, centrul de greutate va fi la mijloc. Dar dacă nu este simetric sau dacă este compus 

din materiale de natură diferită, trebuie să-i calculăm centrul de greutate prin descompunerea lui în alte 

obiecte ale căror centre de greutate sunt cunoscute. 

 

D. Echilibrul:  

Pentru a determina echilibrul unui corp este necesară cunoașterea centrului său de greutate, care nu trebuie 

saă se schimbe la schimbarea poziției. Pentru a aduce un obiect în echilibru, trebuie aplicată o forță verticală 

a cărei linie de acțiune trece prin centrul de greutate și neutralizează greutatea corpului. În cazul corpurilor 

suspendate, putem observa trei tipuri de echilibru: 

- Echilibru stabil: atunci când centrul de greutate al obiectului este sub punctul de suspensie, deci 

tinde la verticalitate atunci când este îndepărtat de acesta. 

- Echilibru instabil: Acesta este atunci când centrul de greutate al obiectului este deasupra punctului 

de suspensie, astfel încât corpul se rotește în jurul punctului de atașare atunci când este îndepărtat 

de acesta. 

- Echilibru indiferent: Când obiectul este suspendat chiar deasupra centrului de greutate. 

Amintiți-vă că atât greutatea încărcăturii, cât și distanța de manevră sunt factori determinanți în echilibru. 

 

E. Material de fabricație: Este important să știți dacă sarcina este dintr-un material dur de luat în 

considerare atunci când defectați sau puneți sarcina. Acest lucru este pentru a preveni uzura sau 

deteriorarea instrumentelor în timpul mișcării, ceea ce ar putea provoca accidente. 
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Sfaturi pentru evitarea accidentelor cu echipamentele de ridicare   

- Pregătiți personalul 

- Înainte de fiecare începere a activității, verificați dacă toate comenzile și controalele funcționează 

corect. 

- Dacă sunt utilizate macarale, asigurați-vă că acestea sunt stabile și că se află pe o suprafață fermă și 

plană. 

- Efectuați inspecții regulate ale echipamentelor de ridicat. 

- Nu depășiți sarcina maximă prevăzută. 

- Verificați dacă sistemul de frânare funcționează corect înainte de a ridica complet. 

- Nu manipulați sarcini asupra oamenilor. 

- Evitați menținerea sarcinilor suspendate inutil. 

- Nu faceți mișcări bruște sau schimbări bruște de direcție. 

- Nu manipulați încărcături direct cu mâinile, folosiți mânere sau cârlige. 

- Desemnați o persoană care să ghideze operatorul. 

- Nu transporta oameni. 

- Sarcina trebuie ridicată vertical. 

- Asigurați-vă că distribuția sarcinilor este echilibrată, verificând ca toate chingile să fie la fel de întinse 

la ridicarea sarcinii. 

- Instruiți personalul cu privire la semnalizarea mâinilor folosite. 

- Folosirea echipamentului individual de protectie in orice moment. 

- Nu folosiți cârlige sau accesorii de ridicare în stare necorespunzatoare. 
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LU 6.2 Introducere în operațiunile cu macaraua 

 

6.2.1 Operator de macara mobilă autopropulsata   

 

Postul de opertor de macara mobila in manipularea comenzilor si functionarea corecta a autocamionului si a 

macaralei autopropulsate, atat a mecanicii generale de transport cat si a mecanicii specifice bratului sau 

macaralei si incluzand elementele, uneltele, materialele, mijloacele auxiliare, colective  si protectii individuale 

necesare desfasurarii lucrarii. Lucrează atât în medii industriale, cât și pe șantiere (șantiere) și în transportul, 

încărcarea și descărcarea de materiale, utilaje etc.  

 

 
 

Cele trei operațiuni uzuale în serviciile unei macarale mobile autopropulsate. Aceste manevre sunt: 

1. Conducerea 

2. Amplasarea macaralei 

3. Asamblarea și demontarea brațurilor 

Locul de muncă al unei macarale mobile, așa cum este definit de denumirea sa, este diferit, ceea ce înseamnă 

că circumstanțele locului de muncă sunt modificabile în timp, necesitând astfel o atenție deosebită fiecărui 

loc de muncă în raport cu condițiile sale, întrucât schimbarea locației limitează în -cunostinte aprofundate, 

din punct de vedere al Sanatatii si Securitatii in Munca. 

 

Operațiuni efectuate în munca macaralelor mobile autopropulsate   

 

CONDUCERE 

Operațiunea de conducere cu o macara mobilă autopropulsată poate fi vizualizată în două moduri: 1) 

Deplasarea macaralei de la firma de închiriere a macaralei la sediul clientului, unde urmează să fie efectuată 

lucrarea. 2) Mișcarea macaralei în cadrul instalațiilor clientului, atunci când macaraua trebuie mutată ca o 

cerință a serviciului. Deplasarea care urmează a fi studiată va fi primul caz, deplasarea macaragiului cu utilajul 

său spre locul unde îl va așeza și va efectua ridicarea..   
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Descrierea muncii 

 

Mișcări pe drumurile publice, drumurile private și/sau locurile de muncă ale căror activități sunt variate. 

În timpul acestei activități pot apărea următoarele situații periculoase și trebuie luate în considerare: 

 

Prinderea prin răsturnarea 

mașinilor sau a vehiculelor 

▪ Condiţii de teren: - Inegalităţi. -Teren alunecos. -Teren în 

pantă. 

▪ Presiune incorectă. 

▪ Viteze nepotrivite. 

▪ Sau prin elemente de fixare. -Roțile. -Riduri. 

Coliziuni sau coliziuni cu 

vehicule 

▪ Capacitate insuficientă a mașinii pentru decelerare. 

▪ prirea și imobilizarea din cauza defecțiunii/defecțiunii 

sistemului de control. 

▪ Oprirea si imobilizarea din cauza defectarii/defectarii 

sistemului de franare pentru miscarile de deplasare: -Frâna 

transversala. - Frana de parcare sau de urgenta. 

▪ Condiții meteorologice (ploaie, zăpadă, grindină, ceață 

etc.). 

Căderi de persoane la diferite 

niveluri 

▪ Defects in support and grip points.  

▪ Slips.  

▪ Tripping.  

▪ Falls when getting in and out of the cabin. 

Ciocniri cu obiecte staționare ▪ Collisions with fixed installations as a result of insufficient 

capacity of the machine to decelerate. 

▪ Defecte ale punctelor de sprijin si prindere. 

▪ Alunecări. 

▪ Deplasarea. 

▪ Căderi la intrarea şi ieşirea din cabină. 

▪ Coliziuni cu instalaţiile fixe ca urmare a capacităţii 

insuficiente a utilajului de decelerare. 

▪ Oprirea și imobilizarea din cauza defecțiunii/defecțiunii 

sistemului de control. 

▪ Oprirea si imobilizarea din cauza defectarii/defectarii 

sistemului de franare pentru miscarile de deplasare: - 

Frana de mers - Frana de parcare sau de urgenta. 

▪ Oprire și imobilizare din cauza defecțiunii/defecțiunii din 

cauza nerespectării regimului de deplasare (cu brațul 

retras). 

Ciocniri cu obiecte în mișcare ▪ Capacitate insuficientă a mașinii pentru decelerare, oprire 

și imobilizare. 

Contacte electrice directe ▪ Contacte cu elemente sub tensiune neizolate sau cu 

defecte de izolare (linii electrice aeriene subterane). 

▪ Condiții meteorologice nefavorabile. 
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AMPLASARE MACARA 

La sosirea la locul de muncă cu macaraua, condițiile din jur înainte de așezare trebuie analizate, astfel încât 

macaraua să poată fi așezată în siguranță. 

1. Condițiile terenului 

- Verificarea terenului pentru a se asigura că solul este suficient de rezistent și capabil să reziste la 

presiunea macaralei. 

- Absența conductelor subterane: conducte etc. 

- Amplasare departe de săpături, gropi, versanți etc. 

2. Atât raza, cât și înălțimea de lucru: 

- Raza si inaltimea de lucru trebuie luate in considerare in conformitate cu tabelele de sarcina furnizate 

de producator. 

- Pentru a evita riscurile asociate liniilor electrice: 

Este important ca înainte de decontare, companiei de energie electrică să fie solicitată să întrerupă 

alimentarea cu energie electrică. 

În cazul în care acest lucru este imposibil, linia de alimentare trebuie protejată cu un ecran de protecție, zona 

trebuie semnalizată, iar operatorul de macara trebuie să fie informat despre riscuri și măsurile preventive 

care trebuie luate. 

Dacă acest lucru se dovedește imposibil, lucrările de decontare trebuie efectuate la o distanță de cel puțin 3 

până la 7 metri, luând ca punct de referință capătul brațului până la linia electrică. 

3. De asemenea, este indicat sa folositi accesorii izolante de ridicare, pentru a izola cuplaje si sa aveti 

detectoare de tensiune. 

Descrierea postului 

Manipularea manuală a încărcăturilor: plăci de împrăștiere din teflon sau aluminiu, material auxiliar din lemn. 

Asamblați/dezasamblați diverse elemente ale mașinii: placă de susținere, cilindru stabilizator și grinzi. Cârlig 

de eliberare. Asamblare stabilizatoare sau cricuri și plăci de împrăștiere. 

Decuplarea/decuplarea și asigurarea diferitelor șuruburi. 

Manipularea componentelor de antrenare de la posturile de control al macaralei. 

 

În timpul acestei activități pot apărea următoarele situații periculoase și trebuie luate în considerare: 

 

Prinderea prin sau între obiecte ▪ Pericol de tasare din cauza pieselor mobile ale mașinii: 

- Placa de sustinere-pardoseala prin extensia cilindrului 

stabilizatorului. 
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- Cilindru stabilizator al suprastructurii datorita 

retragerii grinzii culisante. 

- Instalare fixa prin prelungirea grinzii culisante. 

- Podeaua pneumatica prin retragerea cilindrului 

stabilizator. 

Blocare din cauza răsturnării mașinii sau 

a vehiculului 

▪ Loss of crane stability: 

- Overloading. 

- Collapse of the ground (proximity of slopes, pits or 

uncompacted ground). 

- Supporting structure (special works on slabs or 

bridges). 

- The effects caused by elastic deformation of the crane 

(elastic deformation of the carrier, crawler tracks or 

stabilisers). 

- Maximum permissible inclination in the plane of 

rotation. 

- Exceeding the overturning lines of the mobile crane. 

Coliziuni sau impacturi cu vehicule ▪ Ciocnirea autovehiculelor și a grinzilor stabilizatoare 

din cauza apropierii de drumuri. 

▪  Operațiuni de identificare a terenului înainte de 

montarea echipamentelor și inspecția elementelor 

auxiliare. 

▪  Ciocnire din cauza apropierii de benzi de circulație 

pentru autovehicule.  

Ciocniri cu obiecte staționare ▪ Coliziuni cu părți accesibile ale mașinii în funcționare 

normală, în puncte proeminente: 

- Cârlig. 

- Stabilizați. 

- Struts. 

-  În timpul instalării plăcilor de distribuție, lovituri cu 

cilindri și grinzi 

Ciocniri cu obiecte în mișcare ▪ Lovituri cu cilindri sau grinzi în timpul ridicării sau 

asamblarii cricului. 

▪ Mișcare oscilatorie la eliberarea cârligului.. 

Contacte electrice ▪ Contact direct cu piesele sub tensiune. 

▪ Contact indirect accidental cu piesa metalică sub 

tensiune. 

▪  Linii aeriene neprotejate sau semnalizate atunci când 

ridicați brațul pentru a elibera cârligul. 

▪ Linii electrice subterane la stabilizarea macaralei. 

▪ Furtuni cu descărcări electrice 

Loviri/tăieri de obiecte sau unelte ▪   Tăiere sau forfecare cu părți accesibile ale mașinii: cu 

blocul de strângere și cap de scripete. 
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▪  Margini sau puncte ascuțite. 

▪   Protecție deteriorată. 

▪  Toroane de sârmă. 

▪   Încrustarea pieselor. 

▪ Lovire la manipularea cablurilor.  

Proiecție de fragmente sau 

particule 

▪ Defecțiunea supapelor de protecție a cilindrilor 

hidraulici, cum ar fi supapele de ridicare a brațului, 

telescopice sau stabilizatoare. 

▪ Defecţiunea supapelor hidraulice de protecţie a 

rezervorului. 

▪ Absenţa deflectoarelor în instalaţia hidraulică situată la 

o distanţă mai mică de 1 metru de postul de comandă. 

▪ Vase sub presiune. 

▪ Gazele din rezervoarele de combustibil. 

▪ Lichide de baterie.. 

Risc de explozie ▪ Suprapresiunea conductelor. 

▪ Suprapresiune în furtunurile hidraulice. 

▪  Defecțiunea supapelor de protecție a cilindrilor 

hidraulici (cilindri de ridicare a brațului, telescopici sau 

stabilizatori). 

▪ Defecţiune rezervor hidraulic.  

Căderi de persoane la diferite 

niveluri 

▪ Alunecări. 

▪  Deplasarea. 

▪ Căderi la intrarea sau ieşirea din cabină. 

Căderi de persoane la același nivel ▪ Defecte ale punctelor de sprijin si prindere. 

▪ Platforme de macara sau balustrade 

Călcarea pe obiecte ▪ Călcarea pe pietre. 

▪  Obiecte abandonate. 

▪  Nereguli la nivelul solului. 

▪  Cuie, bare de armare etc.. 
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MONTAREA SI DEMONTAREA JIBURILOR 

Jiburile sunt extensia brațului; acest accesoriu al brațului poate permite operatorului de macara să atingă 

raza   necesară necesară mașinilor   pentru a efectua un serviciu. 

Prin urmare, jibul este o extensie a brațului care vă permite să ridicați sarcini ușoare la înălțimi mari. 

Jiburile pot fi de două tipuri, fixe și pliabile. Operatia in studiu este specifica montajului si demontarii bratului, 

asa ca vom analiza situatiile cu tipul de brat pliabil. 

Jibul pliabil: Este o extensie la capătul superior al brațului sau aproape de acesta pentru a-i oferi o lungime 

suplimentară a brațului, alcătuită din una sau mai multe secțiuni, care este articulată pentru a-i permite să 

se rotească în plan vertical. 

 

Descrierea postului 

 

- Manipularea manuală a pieselor mobile ale macaralei: structura și suportul componentelor brațului, 

scripete de ghidare a cablurilor, cilindru basculant. 

- Asamblați/dezasamblați diferite elemente ale mașinii: tuburi de siguranță pentru cabluri, cabluri, 

lanțuri, contragreutate întrerupător de limită „conectare”, blocare cablu, suport auxiliar braț. 

Umplerea/desumplerea și fixarea diferitelor șuruburi. 

Manipularea componentelor de antrenare de la posturile de comandă a macaralei: 

tensionarea/deztensionarea cablului de sârmă, configurarea tabelului de sarcină adecvat unei manevre. 

În timpul acestei activități pot apărea următoarele situații periculoase și trebuie luate în considerare: 

 

Prinderea prin sau între obiecte ▪ Zdrobirea între piesele mobile ale mașinii. 

▪ Placă suport-planşeu prin prelungirea cilindrului 

stabilizator. 

▪ Podeaua prin retragerea cilindrului stabilizator. 

▪ Instalare fixată pe grinda prin prelungirea grinzii 

culisante. 

▪ Cârlig-cabină prin deplasarea pendulară a cârligului  

Căderea obiectelor în timpul manipulării ▪ Căderea elementelor mașinii. 

▪  Tuburi de siguranță pentru cablu. 

▪  Contragreutatea limitatorului de capăt de cursă al 

capului scripetelui și blocului de strângere etc. 

▪  Unelte în cădere. 

Căderea obiectelor din cauza prăbușirii sau 

colaps 

▪ Prăbușirea componentelor brațului. 

▪ Defecțiunea șuruburilor de ancorare. 

▪ Ciocnire cu părțile accesibile ale mașinii aflate în 

funcțiune datorită punctelor proeminente (blocuri 

de strângere și cârlig, cablu suspendat 

  

Ciocniri cu obiecte staționare ▪ Posibil impact în timpul demontării șuruburilor din 

cauza mișcării necontrolate a penei. 

▪ Risc electric direct. 

▪ Risc electric indirect. 

▪ Risc cu linii aeriene neprotejate sau nemarcate.   
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Ciocniri cu obiecte în mișcare ▪ Părți accesibile ale mașinii în funcțiune cu margini 

sau vârfuri ascuțite. 

▪  Piese mobile cu protectie deteriorata. 

▪  Cabluri. 

Lovituri/tăieri de către obiecte sau unelte ▪  Accesul la postul de conducere. 

▪   Defecte la punctele de prindere si sprijin. 

Căderi de persoane la diferite niveluri ▪   Defecte la platforme. 

▪   Defecte la balustrada macaralei. 

▪   Descărcarea şi montarea secţiunilor de zăbrele 

Căderi de persoane la același nivel ▪ Derapaj. 

▪ Pierderea echilibrului. 

▪ Căderi la nivel zero în operaţiile de asamblare a 

stabilizatorilor. 

▪ Obstacole în zonele de trecere 

Contacte termice ▪ Contact cu elemente care ating temperaturi 

ridicate. 

Călcarea pe obiecte ▪ Urcarea și coborârea din cabină. 

▪ Călcarea pe pietre, obiecte, teren denivelat. 

 

6.2.2 Semnalizator sau rigge 

 

Semnalizatorul sau riggerul este însărcinat cu 

informarea, semnalizarea și dirijarea 

manevrelor către macaragiștii din interiorul 

serviciilor și, de asemenea, controlează 

traficul în jurul manevrei. Semnalizatorul 

poate fi un colaborator al macaragiului sau al 

conducătorului de manevră. El/ea folosește 

semnale de mână și de mână, paletă de 

semnalizare sau rachetă și „martori”, precum și sisteme de intercomunicare atunci când terenul reduce 

vizibilitatea între responsabilii acestei activități. Semnalizatorul trebuie să poarte elementele de identificare 

și îmbrăcămintea corespunzătoare, cum ar fi sacou, mâneci, banderolă reflectorizante și casca. 

Munca semnalizatorului este esențială pentru ridicarea în siguranță a sarcinilor, la fel ca și comunicarea dintre 

operatorul de macara și semnalizatorul, care trebuie să fie clară, simplă și cunoscută de ambii. 

Sistemele de radiotelefonie pot fi folosite pentru efectuarea de operațiuni, deși este adevărat că uneori acest 

lucru nu este fezabil sau este greoi din cauza zgomotului generat de lucrare în sine, deci comunicarea se 

realizează în general prin intermediul gesturilor. 

Totuși, în funcție de operațiunea care se desfășoară, nu va mai fi de ales decât să comunici prin walkie-talkie. 

 

6.2.3 Director de manevre 

 

 Aceasta este persoana care dirijează manevra, indicând, prin intermediul unei comunicări clare, ce trebuie 

să facă operatorul de macara. Evitați provocarea unor situații de nesiguranță mare. 
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Funcțiile acestora în timpul operațiunilor de asamblare, printre altele, sunt prezentate mai jos: 

Verificarea că instalarea a fost efectuată corect și verificarea funcționării indicatorului/limitatorului de 

capacitate, precum și a tuturor dispozitivelor de siguranță ale macaralei. 

Verificați amplasarea corectă a macaralei pe baza datelor privind rezistența solului, greutățile, echilibrul 

încărcăturii și distanțele, înălțimile și adâncimile care urmează a fi operate în timpul manevrelor, furnizate în 

mod corespunzător de către locatar. 

Verificați poziționarea și verificarea corectă a plăcilor de susținere și a stabilizatorilor. 

 

6.2.4 Manager de securitate 

 

Managerul de siguranță este persoana cu cunoștințe de siguranță suficiente pentru a putea acționa și a 

evalua ceea ce se face și cu autoritatea de a opri un palan. În niciun caz nu ar trebui să fie însuși operatorul 

de macara. 

Aceasta este persoana desemnată să asigure siguranța macaragiștilor și persoana însărcinată să se asigure că 

sunt respectate reglementările de siguranță stabilite. În plus, are puterea de a opri munca dacă consideră că 

aceasta poate fi periculoasă pentru sănătatea și siguranța oamenilor.. 

 

6.2.5 Strob  

 

El este responsabil de alegerea tipului de unealtă (slingă, lanț, cablu, cătușe etc.), potrivită pentru sarcina ce 

urmează a fi ridicată, așezarea corectă a unealtei și asigurarea încărcăturii, verificând că nu există pericol de 

cădere, răsturnare sau deplasarea bruscă a sarcinii asigurate în timpul executării lucrărilor de ridicare.   

 

6.2.6 Responsabil calitate 

 

Acest profil profesional verifica si certifica calitatea pentru intretinerea corecta a macaralei si a accesoriilor 

acesteia. 

  



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

LU 6.3 Introducere în macaralele mobile  
 

6.3.1 Introducere macara 

 

O macara este descrisă ca un echipament conceput pentru a ridica, transporta și plasa o încărcătură. Atunci 

când decideți tipul și dimensiunea macaralei potrivite pentru o anumită lucrare, acestea sunt caracteristicile 

care trebuie luate în considerare: 

 

• Dimensiunea, greutatea și raza de ridicare a sarcinii celei mai grele și cele mai mari. 

• Înălțimea maximă de ridicare. 

• Numărul de ridicări care trebuie efectuate. 

• Tipul de ridicare. 

• Dacă se utilizează o macara mobilă, tipul de transportator necesar. Acest lucru va depinde de 

condițiile solului și de locația ridicarii. 

• Dacă încărcăturile trebuie să fie plimbate sau transportate de macara. 

• Un alt factor este situația interzicerii rutiere în primăvara anului în climatele mai reci. 

• Multe macarale nu pot circula pe drumuri laterale decât dacă sunt parțial demontate. 

 

O macara înseamnă un dispozitiv alimentat care este echipat cu mijloace mecanice pentru ridicarea sau 

coborârea sarcinilor suspendate cu ajutorul unui cârlig sau alt dispozitiv de manipulare a sarcinii. Poate, prin 

deplasarea întregului dispozitiv sau a brațului, jibului, căruciorului sau a unei alte asemenea piese, să 

repoziționeze sau să deplaseze sarcinile suspendate atât pe verticală, cât și pe orizontală; și include toate 

părțile macaralei  inclusiv cârligul sau dispozitivul de manipulare a sarcinii și toate lanțurile, șinele, frânghiile, 

firele sau alte dispozitive utilizate pentru a muta cârligul sau dispozitivul de manipulare a sarcinii. O macara 

include, de asemenea, atașamentele, fitingurile, fundațiile   și suporturile, dar nu include un dispozitiv de 

ridicare care nu este parte integrantă a macaralei.  

 

6.3.2 Tipuri de macarale 

 

Macaralele mobile se caracterizează prin faptul că sunt proiectate   să se deplaseze relativ ușor pe șantier. 

Sunt montate fie pe roți, fie pe șenile. Mobilitatea macaralei permite o perioadă minimă de timp pentru 

mutare, instalare și mutare. 

Macaralele mobile montate pe roți se pot deplasa și ele către șantier. Asemenea mutari de la santier la santier 

se numesc mutari de tranzit. Odată ajunse la șantier, macaralele mobile pot fi mutate rapid oriunde sunt 

necesare. Dimensiunea dintre cele mai mari și cele mai mici macarale mobile diferă foarte mult. În general, 

dimensiunea este direct proporțională cu mobilitatea. 

 

BRATUL 

 

Macaralele mobile pot fi clasificate în continuare după tipul brațului și tipul suportului. Brațele sunt fie un 

braț convențional cu zăbrele, fie un braț telescopic. Toate macaralele cu braț telescopic utilizate astăzi 

folosesc cilindri hidraulici pentru a extinde și retrage brațul, prin urmare, sunt denumite în mod obișnuit 

macarale hidraulice. Fiecare dintre aceste tipuri de brațuri suportă greutatea încărcăturii în mod diferit. 
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Brațul cu zăbrele și pandantivele sale, sau spatele, formează un triunghi. Brațul este un element de 

compresie, iar pandantivele sunt elemente de tensiune. Sistemul structural astfel format este foarte 

puternic, rigid și relativ ușor. Lungimea brațului poate fi mărită semnificativ, cu o penalizare mică în 

capacitate pentru greutatea proprie adăugată. 

Brațele telescopice, pe de altă parte, își transportă sarcina ca niște grinzi flexibile, în consolă, la fel ca unditele 

de pescuit. Ca atare, sunt extrem de puternice și au o capacitate mare de ridicare atunci când sunt aproape 

verticale. Cu toate acestea, la unghiuri mici ale brațului, capacitatea brațului telescopic scade rapid din cauza 

capacității limitate de îndoire. În plus, la unghiuri mici ale brațului, greutatea proprie a brațului contribuie în 

mod semnificativ la răsturnare. La fel ca în cazul unei undițe de pescuit, deformarea unui braț telescopic este 

semnificativă chiar și cu sarcini reduse. 

Avantajele principale ale macaralelor cu braț telescopic sunt portabilitatea și timpul de instalare rapid. 

Macaralele telescopice sunt aproape întotdeauna montate pe suporturi pe roți. Segmentele brațului se 

introduc unul în celălalt și se retrag cu ușurință la lungimi care pot fi utilizate pentru drum. Odată ajuns la 

șantier, brațul poate fi extins la toată lungimea în câteva minute. Pentru a extinde atingerea înălțimii și mai 

mult, extensiile brațului cu zăbrele sunt adesea adăugate manual la vârful brațului telescopic. 

Efectele de dimensiune joacă un rol important în timpul necesar pentru instalarea unei macarale cu braț 

telescopic. Cu cât macaraua este mai mare, cu atât timpul de instalare este mai lung și cu atât este mai puțin 

mobilă pe șantier. 

Timpul de instalare este încă semnificativ mai scurt decât cel necesar pentru macaralele cu braț cu zăbrele 

comparabile. Cele mai mari macarale telescopice (800 de tone și mai mult) necesită camioane suplimentare 

pentru a transporta brațul, stabilizatoarele și contragreutatea. 

Transportatorul 

Un transportator este ceea ce face ca o macara mobilă să fie mobilă și constă practic dintr-un șasiu special 

de camion, plată turnantă și roți. Strict vorbind, „purtătorii” cu șenile nu sunt de obicei denumiți ca suporturi, 

ci mai degrabă baze de șenile și constau dintr-un cadru structural numit caroserie de mașină, o placă turnantă 

și benzi de rulare pe șenile. 

Lucrările superioare constau din mecanismele de ridicare, mecanismele de balansare, motorul de ridicare și 

montarea brațului - toate acestea sunt fixate pe un cadru structural numit puntea mașinilor. Prin intermediul 

platformei de mașini, elementele superioare sunt montate pe placa turnantă a transportorului (sau a bazei 

cu șenile). Elementele superioare ale macaralelor mai mici sunt montate permanent pe suport. Pentru 

macaralele mai mari, construcția superioară sau casa este proiectată pentru a fi detașată sau decapată de 

suport pentru a facilita mișcările de tranzit. 

Suporturile cu șenile sau bazele sunt potrivite în mod ideal pentru situații dificile pe șantier. Amprenta lor 

mare oferă o suprafață mare cu sol, care este ideală pentru a călători pe drumuri sau poteci neterminate, în 

special în condiții de sol nisipos. Crawlerele trebuie transportate și asamblate la fața locului. Macaralele mai 

mici montate pe șenile pot fi încărcate pe un camion complet asamblat (excluzând brațul). 

Cele mai mari macarale mobile disponibile în prezent sunt montate pe șenile. Aceste macarale mari nu sunt 

foarte manevrabile și necesită mult timp pentru asamblare și transport. 
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Figura 1 - Transportor pe șenile 

 

Transportoarele pe roți sunt disponibile în trei tipuri de bază. Primul se numește transport camion și are 

capacitatea de a parcurge distanțe lungi pe drumurile publice. Suspensia sa de mare capacitate și trenul 

motopropulsor sunt proiectate în principal pentru călătoriile pe autostradă și pentru drumurile nivelate pe 

șantier. Acest tip de transportator s-a dovedit a fi cel mai divers. Oferă o bază atât pentru brațul cu zăbrele, 

cât și pentru macaralele telescopice, cu capacități cuprinse între 5 tone și peste 500 de tone. 

Un al doilea tip de transport pentru camion este cel pentru teren  accidentat (RT). Tipul de transportator are 

patru roți supradimensionate și este conceput strict pentru utilizare off-road deoarece nu are o cabină 

separată pentru șofer. Axa spate a unui transportor pentru teren accidentat are o suspensie hidraulică 

oscilantă care îi conferă capacități superioare de deplasare în teren accidentat. În timpul operațiunilor de 

preluare și transport, puntea spate trebuie blocată. 

În cele din urmă, cel mai avansat tip de transportator din punct de vedere tehnic este transportatorul all-

terrain (AT). După cum sugerează și numele, este potrivit pentru călătorii atât pe autostrăzi, cât și pe șosele 

neasfaltate ale șantierului. Această caracteristică este realizată printr-o suspensie complet hidraulică, 

controlată de computer și direcție pe toate roțile pentru multiplele sale osii. Oferă manevrabilitate ridicată 

în medii urbane restrânse. 

 
Figura 2 - Transportor pe roți 

 

Toate suporturile pentru camioane sunt furnizate cu stabilizatoare care trebuie extinse complet atunci când 

brațul macaralei este manipulat, indiferent dacă este încărcat sau descărcat. La instalarea dispozitivelor de 
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montaj, toate anvelopele trebuie să fie complet libere de contact cu solul. Anvelopele sunt considerate parte 

din contragreutate și nu sunt eficiente ca balast dacă ating solul. 

Următoarele sunt principalele tipuri de macarale: 

 Macara cu braț cu zăbrele montată pe suport   

 

Acest tip de macara este ales pentru proiecte 

energetice și lucrări de construcții de amploare, 

datorită lungimii bratului. Macaraua cu braț cu 

zăbrele este o mașină grea care poate muta 

greutăți mari. De obicei posedă brațe 

multifuncționale care măresc raza de ridicare și 

mobilitatea macaralei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macara cu braț cu zăbrele montată pe șenile   

 

Macaralele pe șenile în construcții sunt utilizate 

atunci când proiectul necesită ridicarea unei 

sarcini grele pe distanțe mari sau la înălțimi mari. 

Sunt adesea folosite pentru construcții în zone 

greu accesibile și în tranșe noi sau pentru lucrări 

în condiții meteorologice nefavorabile. 
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 Macara telescopică hidraulică cu braț montat 

pe suport   

 

Macara montată pe camion cu braț telescopic 

este utilizată pe scară largă în ridicarea și 

transportul construcțiilor municipale, inginerie 

minieră, amenajări peisagistice și alte materiale 

de infrastructură și alte echipamente. Macaraua 

montată pe camion poate funcționa la stânga și 

la dreapta, poate avea atât rotație pozitivă, cât 

și negativă de 360 de grade, poate fi și o gamă 

completă de rotație.  

 

 

 

Macara telescopică hidraulică cu braț montată 

pe șenile  

 

Extensorul/retractorul automat al brațului 

ajustează cu ușurință lungimea brațului pentru a 

se potrivi cu condițiile de lucru, făcând macaraua 

ideală pentru manipularea materialelor și alte 

lucrări care necesitau mișcare coordonată cu alți 

muncitori.  

 

 

 

 

 

6.3.3 Mișcările macaralei 

 

Macaralele sunt mașini care sunt proiectate și utilizate pentru a ridica sarcini. Majoritatea macaralelor pot, 

de asemenea, să miște și să poziționeze sarcini. Se poate spune că majoritatea macaralelor pot ridica sarcini 

pe verticală și pot muta încărcăturile pe orizontală.  
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LU 6.4 Funcționarea brațului telescopic hidraulic 

 

Pentru a opera o macara, operatorii de macara trebuie să se conformeze calificărilor naționale, așa cum se 

specifică în modulele anterioare. Înainte de a începe lucrul la locul de muncă, operatorul de macara trebuie 

să înțeleagă: 

 

- Siguranța macaralei 

- Comenzile macaralei 

- Limitele de sarcină a macaralei 

- Proceduri de operare. 

 

Operatorul trebuie să înțeleagă execuția măsurilor de urgență și să fie pregătit să ia măsuri de urgență în 

orice moment. Operarea în siguranță este responsabilitatea operatorului, a personalului de întreținere și de 

inspecție. Siguranța a fost o considerație majoră în proiectarea și fabricarea acestui echipament, dar numai 

operatorul și personalul de întreținere pot asigura un mediu de lucru sigur.  

 

6.4.1 Pornirea operațiunilor cu macaraua 

  PRIZA DE PUTERE (PTO) 

 

 

 

 

A. Transmisie automată 

1. Puneți frâna de parcare a vehiculului. 

2. Porniți motorul vehiculului. 

3. Puneți vehiculul în „Parcare” sau „Neutral”. 

4. Cuplați priza de putere conform instrucțiunilor producătorului. Cu o priză de putere electrică „Hot 

Shift”, apăsați comutatorul în poziția „ON”. NOTĂ: Se va aprinde o lumină pentru a arăta că priza de 

putere este cuplată. 

5. Încălziți motorul la temperatura de funcționare. 

6. Începeți operarea macaralei. 

 

B. Transmisie manuală 

1. Puneți frâna de parcare a vehiculului. 

2. Puneți transmisia în „Neutral”. 

3. Asigurați-vă că pârghia prizei de putere este în poziția „OPRIT”. 

4. Porniţi motorul vehiculului. 

5. Apăsaţi complet ambreiajul. 

6. Cuplați priza de putere. Cu o priză de putere cu cablu de schimbare, mutați maneta în poziția „ON”. 

Cu o priză de putere cu schimbător de aer, mutați supapa în poziția „ON”. 

7. Eliberați treptat ambreiajul. 

8. Încălziți motorul la temperatura de funcționare. 

9. Începeți operarea macaralei.  

NOTA: Urmați instrucțiunile producătorului pentru a cupla priza de putere în vehiculul 

dumneavoastră. Este posibil ca instrucțiunile din acest manual să nu fie exacte pentru toate 

prizele de putere. 



 
 

 

  
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceast  manual reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru   informațiile conținute în aceast manual.. 

 

Decuplarea prizei de putere   

 

1. Apăsați complet pedala de ambreiaj a vehiculului (dacă este manuală). 

2. Decuplați priza de putere (OFF). 

3. Eliberați treptat pedala de ambreiaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENZI MACARA   

 

Macaralele telescopice pot fi echipate fie cu o telecomandă radio, fie cu legături. Toate comenzile au etichete 

care indică direcțiile de operare pentru funcția dorită. Înainte de a utiliza macaraua: 

 

1. Asigurați-vă că funcțiile individuale ale macaralei sunt etichetate cu etichete de control al funcției. 

Dacă autocolantele lipsesc sau sunt ilizibile, înlocuiți-le. 

2. Pârghiile de comandă ale supapelor hidraulice trebuie deplasate într-un mod lent și lin pentru un flux 

uniform al fluidului hidraulic. Mișcările excesiv de bruște sau ascuțite ale manetelor de comandă 

provoacă uzură excesivă și pericole periculoase de ridicare. 

3. NU acţionaţi comenzile cu mâinile uleioase sau grase. Purtați mănuși curate pentru cele mai bune 

rezultate. 

4. Fiecare operator trebuie să testeze comenzile macaralei la începutul schimbului său. 

 

Telecomenzi radio   

 

Funcțiile telescopice ale telecomenzii radio includ 

extensiile brațului, rotația încărcătorului, troliul, 

turația motorului și puterea macaralei și a 

compresorului. 

 

Pentru a opera telecomanda radio: 

  

PERICOL: NU VENI IN CONTACT CU PTO. POATE CAUZA MOARTE SAU 

RANĂRI GRAV 

AVERTIZARE: DECUBRAȚI priza de putere ÎNAINTE DE A MUTA 

VEHICULUL.   POATE PROVOCA DETERIORAREA POMPEI ȘI A PRIZEI DE 

FORȚĂ ȘI OPERAREA NEADEGVATA A MACARALELOR, CARE AR PUTEA 

PROVOCA UN ACCIDENT. 
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1. Asigurați-vă că butonul mare roșu „Oprire de 

urgență” nu este apăsat. Acest buton trebuie să 

fie tras pentru ca telecomanda să poată 

funcționa. Dacă butonul de oprire de urgență 

este scos, veți auzi un mic zgomot bip la 

activarea oricărui comutator. Dacă butonul de 

oprire de urgență este apăsat, macaraua nu va 

funcționa și nu veți auzi niciun bip cu 

comutatoarele basculante. 

2. Comutați și mențineți apăsate comutatoarele la funcția dorită a macaralei. Apăsați pe trăgaci pentru 

a muta macaraua. 

3. Când ați terminat operarea macaralei, readuceți macaraua în poziția de transport .  

 

MACARALELE ELECTRICE 

Macaralele electrice nu au priză de putere sau pompe, dar au telecomenzi legate care sunt similare în 

funcționare cu macaralele controlate hidraulic. 

Telecomenzile telescopice acționează extensiile brațului macaralei, rotația macaralei, troliul, turația 

motorului și puterea macaralei și a compresorului. Telecomenzile au, de asemenea, o funcție ENGINE STOP, 

care este o caracteristică de siguranță necesară pentru toate macaralele cu telecomenzi care utilizează o 

pompă acționată de priza de putere. Pentru a opera macaraua: 

 

1. Porniți alimentarea prin intermediul comutatorului de pornire/oprire al mânerului de la 

distanță legat. Apăsați butonul „Pornire motor” pentru a porni motorul vehiculului pentru a 

alimenta macaraua. 

2. Trageți înapoi de trăgaci până când unitatea de alimentare începe să funcționeze. 

3.   Selectați funcția necesară de pe mânerul macaralei pentru a muta macaraua după cum 

doriți, asigurându-vă că nu eliberați tensiunea pe ansamblul declanșatorului. Trebuie să țineți 

apăsat atât declanșatorul, cât și comutatorul de comutare a funcției macaralei în același timp 

pentru a face macaraua să se miște. 

4. Când ați terminat cu funcția, continuați să țineți ansamblul declanșatorului până când toate 

mișcările imediate ale macaralei au fost finalizate. 

5. Dacă nu mai sunt necesare lucrări suplimentare cu macaraua sau dacă toate mișcările 

imediate ale macaralei au fost finalizate, eliberați ansamblul declanșatorului pentru a 

readuce unitatea de alimentare la o stare de repaus. 

6. Opriți receptorul. 
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6.4.2 Capacitatea macaralei și limitele de sarcină 

 

Majoritatea macaralelor cu braț telescopic au o supapă de secvențiere care extinde secțiunile unui braț 

hidraulic în mod egal. Brațele de pe mașinile cu mai multe pârghii de extensie a brațului vor trebui extinse în 

mod egal de către operator. Diagrama de sarcină se bazează pe secțiunile brațului extinse în mod egal. Dacă 

secțiunile brațului nu sunt întinse în mod egal, citirile graficului nu sunt exacte și cea mai lungă secțiune 

extinsă poate fi supraîncărcată. 

 

 
 

Macaralele telescopice sunt proiectate pentru a ridica sarcini specifice. Aceste sarcini sunt definite pe placuta 

de capacitate montata in apropierea postului operatorului si pe macara. Depășirea limitelor prezentate pe 

placa de capacitate va crea pericole severe de siguranță și va scurta durata de viață a macaralei. Operatorul 

și alt personal implicat trebuie să cunoască capacitatea de încărcare a macaralei și greutatea încărcăturii 

ridicate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTIZARE: NU DEPĂȘIȚI NICIODATĂ CAPACITĂȚILE DE ÎNCĂRCARE NOMINALE ALE MACARALEI.   

ASTFEL VOR PROVOCA DAUNE STRUCTURALE ȘI DETERMINARE TROLIURILOR ȘI CABLURILOR CARE POT 

CONDUCE LA DETERIORARI GRAVE INJURIES OR DEATH. 

NOTA: INFORMAȚIA LIMITĂ DE ÎNCĂRCARE DE PE PLACARDUL DE CAPACITATE SUNT FORMULATE PE 

85% DIN BASCULARE. „Băsturnarea se referă la răsturnarea efectivă a macaralei cu stabilizatorul opus și 

anvelopele care au rupt contactul cu suprafața.. 
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Înainte de a ridica o sarcină: 

1. Determinați greutatea încărcăturii. 

2. Determinați greutatea oricăror dispozitive de manipulare a sarcinii. 

3. Adăugați greutatea încărcăturii și greutatea dispozitivelor de manipulare a sarcinii. Suma va fi 

greutatea totală a încărcăturii ridicate. 

4. Determinați distanța de la linia centrală de rotație a macaralei până la linia centrală a sarcinii ridicate. 

5. Determinați distanța de la linia centrală de rotație a macaralei până la linia centrală unde urmează 

să fie mutată sarcina. 

6. Distanța efectivă utilizată trebuie calculată ca fiind cea mai mare dintre punctele 4 și 5 de mai sus. 

7. Determinați în ce unghi va fi acționată macaraua (de exemplu, 30°, 45° etc.) prin referință la 

indicatorul de unghi de pe brațul inferior. 

8. Asigurați-vă că linia din două părți este utilizată pentru orice ridicare care necesită o linie din două 

părți. (Notă: Greutatea liniei din două părți este notată într-o casetă pe diagrama de capacitate.) 

 

CAPACITATE REDUSĂ 

În unele cazuri, capacitatea unei macarale este redusă atunci când ridicările sunt efectuate pe părțile laterale 

ale camionului. Dacă vehiculul dvs. nu poate ridica capacitatea maximă atunci când macaraua este 

poziționată pe partea laterală a camionului, veți vedea o diagramă de ridicare cu capacitate redusă pe vehicul. 

Această diagramă utilizează un sistem de codificare a culorilor verde, galben și roșu pentru a vă arăta nivelul 

de capacitate pe care o poate ridica macaraua atunci când macaraua este poziționată în diferite sectoare. 

Diagrama de ridicare cu capacitate redusă (RCLC) cu coduri de culori corespunde unui indicator vizual de pe 

baza macaralei și afișează procentul din capacitatea completă a macaralei hidraulice care trebuie ridicată în 

fiecare sector. 
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SISTEM   BLOCARE   

 

“Două blocari” este condiția în care blocul de sarcină inferior sau ansamblul cârlig intră în contact cu blocul 

de sarcină superior sau ansamblul scripetului cu vârful brațului. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului 

troliului și a roții. 

Un sistem dublu blocare poate ajuta la prevenirea deteriorării cablului prin detectarea poziției atașamentelor 

capătului cablului troliului în raport cu carcasa scripetelor și oprirea funcțiilor care provoacă două blocări. 

 

Macaralele telescopice pot avea două tipuri de sisteme duble blocare; un sistem de tijă și greutăți și un 

mecanism de activare a comutatorului.  

 

 

Operatorul de macara trebuie să verifice zilnic sistemul anti-două blocuri, după cum urmează: 

 

1. Examinați tija flexibilă și mecanismul de activare a greutății / comutatorului pentru a asigura funcționarea 

mecanică liberă și nerestricționată 

2. Examinați cablul pentru deteriorări, tăieturi sau rupturi. Prindeți cablul și trageți pentru a verifica 

funcționarea bobinei de cablu. Cablul trebuie să se retragă pe bobină atunci când este eliberat. 

3. Porniți vehiculul, cuplați priza de putere și treciți încet linia de sarcină până când greutatea  anti blocare/ 

mecanismul de activare a comutatorului intră în contact cu capătul cârlig al cablului liniei de sarcină. În 

momentul în care greutatea este pe deplin susținută, funcția troliu ar trebui să devină nefuncțională. 

Creșteți lent turația motorului camionului în timp ce activați simultan funcția de ridicare a troliului. Troliul 

nu ar trebui să funcționeze. Dacă are loc o altă operațiune decât cea descrisă, opriți imediat și investigați. 

Nerespectarea acestui lucru va risca deteriorarea cablului sau a macaralei. 

WARNING: ORICE SISTEM DOUBLU   BLOCARE ARE O SERIE DE COMPONENTE MECANICE ŞI NU POATE 

FI 100% SIGUR. 
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Dacă totul este bine în acest moment, acționați încet funcția de extindere a brațului și creșteți treptat până 

la acționarea completă. Încă o dată, funcția ar trebui să fie inexistentă fără strângerea cablului troliului. Dacă 

are loc o altă operație decât cea descrisă, opriți imediat și inversați funcția. 

Verificarea finală implică acționarea ambelor funcții de ridicare și extindere împreună a troliului și verificarea 

funcționării corecte a circuitului anti-doi blocare. Încă o dată, porniți încet și opriți-vă dacă se pare că cablul 

este tensionat. 

Dacă funcția anti-două blocare pare să funcționeze normal, trageți cablul în jos până când greutatea de 

detectare se eliberează sau mecanismul de activare a comutatorului revine în poziția normală. 

 

 

SCHIMBARE DE LA LINIE DUBLĂ LA O SINGURA PARTE 

Inițial, macaraua dvs. este configurată cu o linie din două părți. Linia dintr-o singură parte vă oferă o distanță 

de încărcare mai apropiată și o viteză mai mare a liniei. 

Dacă aveți nevoie de o distanță de încărcare mai apropiată sau de o viteză mai mare a liniei, verificați mai 

întâi dacă aveți capacitatea de a vă ridica sarcina folosind o singură linie parțială. Dacă faceți acest lucru, 

schimbați macaraua la o linie dintr-o singură piesă urmând următorii pași: 

 

1. Deconectați știftul care ține pe loc ansamblul cârlig/bloc de strângere. Lăsați deoparte știftul și blocul 

de smulgere. 

2. Deconectați știftul de ancorare cu două linii. 

3. Îndepărtați greutatea de retragere de pe vârful brațului macaralei. 

4. Glisați greutatea de jos pe cablul de sârmă. Pune-l la loc pe cârlig. NOTĂ: Unele macarale au două 

cârlige. Utilizați cârligul potrivit pentru sarcina dvs. 

5. Ridicați sarcina. Când ați terminat, readuceți vârful brațului pe linia din două părți sau depozitați 

blocul de strângere și știftul. 

 

 PERFORMANȚA ACTIVITĂȚII   

 

Pentru a opera macaraua: 

 

1. Poziționați macaraua cât mai aproape de locul de muncă pe o suprafață fermă, uscată și plană. Evitați 

obstacolele deasupra capului pe partea de lucru a unității. 

2. Setați frâna auxiliară (de parcare). 

3. Apăsaţi pedala de ambreiaj. Cuplați priza de putere. 

4. Înainte de a efectua orice operațiune cu brațul, extindeți stabilizatoarele și nivelați macaraua dintr-

o parte în alta, utilizând funcția de oprire a stabilizatorului. Utilizați o persoană de semnalizare dacă 

stabilizatoarele nu sunt vizibile de la postul operatorului atunci când extindeți sau coborâți 

stabilizatorii. Furnizați blocuri, dacă este necesar, pentru a nivela unitatea pe teren înclinat sau 

suporturi de lagăr dacă stabilizatoarele au tendința de a se scufunda în teren moale sau asfalt 

NOTA: DUBLĂ BLOCAREA ESTE CONDIŢIA ÎN CARE BLOCUL SAU ANSAMBLUL CÂRLIGULUI VIN IN 

CONTACT CU ANSAMBLUL SNOPULUI SUPERIOR DE ÎNCĂRCARE SAU PUNCTUL BRAŢULUI. 
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fierbinte. Unele suprafețe de beton sau asfalt sunt relativ subțiri și nu pot rezista la încărcarea 

stabilizatorului. Betonul poate sparge și poate cauza instabilitate. 

5. Ridicați brațul interior. 

6. Rotiți brațul în locația selectată. Coborâți blocul cârlig la o lungime adecvată pentru a permite o 

lungime extinsă a brațului înainte de a extinde orice secțiune telescopică a brațului. Fixați ferm 

stabilizatoarele. 

 

 

6.4.3 Oprirea macaralei 

 

1. Retrageți brațele de extensie (și cablul, dacă este cazul). Asigurați-vă că retrageți extensiile manuale 

înainte de extensiile hidraulice. 

2. Fixați cârligul. 

3. Așezați macaraua în configurația de deplasare cu brațul în suportul brațului. Asigurați-vă că linia 

troliului este LANSA. După depozitare, strângeți linia troliului suficient pentru a împiedica cablul să 

intre în contact cu brațul. Tensiunea excesivă a cablului poate face ca brațul să sară   în timpul 

transportului și poate provoca  sarcini dăunătoare asupra cilindrului de extensie. 

 

Odată ce brațul este în poziția de transport, opriți motorul camionului și comutați funcțiile interioare și 

extensiile de pe receptor pentru a elibera orice presiune blocată. Acest lucru va asigura că brațul nu se mișcă 

din suportul brațului în timpul transportului. 

 

1. Așezați stabilizatoarele. 

2. Decuplați comanda accelerației. 

3. Apăsaţi pedala de ambreiaj (dacă este cazul) şi decuplaţi priza de putere. 

4. Fixați articolele libere pe platforma camionului. 

5. Eliberați frâna auxiliară. 

 

AVERTIZARE: NU ÎNCERCAȚI SĂ MENTINEȚI O ÎNCĂRCARE DACĂ STABILIZATORII NU POATE FACE 

CONTACT SOLID CU SOLUL. TOȚI STABILIZATORII TREBUIE IMPLICATI! 

PRUDENȚĂ: NU ÎNCERCAŢI SĂ ROTIŢI MACARAUA ÎNAINTE DE A AMPLASA ÎN POZIŢIA DE ACTIVAT. 

POATE RESULTA DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI ŞI RĂNIREA PERSONALULUI. 
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OPERATORI 

 

Personalul autorizat să opereze o macara trebuie să aibă anumite calificări minime, să respecte cerințele de 

conduită și fizice și să posede anumite abilități. Fiți conștienți și respectați toate reglementările naționale și 

de stat. 

 

6.4.4 Funcționare în condiții nefavorabile 

 

 ZONE NISIPOASE   

 

Operarea in zone cu praf sau nisip prezinta probleme deosebite datorita actiunii abrazive a prafului care 

scurteaza durata de viata a pieselor. Faceți toate eforturile pentru a menține praful și nisipul departe de 

părțile mobile ale mașinii și motorului macaralei. 

1. Toți lubrifianții și echipamentele de lubrifiere trebuie păstrate curate. Verificati frecvent 

ventilatoarele și filtrele de aer pentru a îndepărta nisipul și praful acumulat. Lubrifiați mai des pentru 

a păstra o cantitate de lubrifiant curat în piesele în mișcare. Curățați bine toate fitingurile de lubrifiere 

înainte de a atașa pistolul. 

2. Mentineti strâns capacul de umplere a rezervorului de combustibil pentru a preveni pătrunderea 

nisipului și a prafului în rezervorul de combustibil. Întreține frecvent filtrele de combustibil pentru a 

le menține fără nisip și praf. 

3. Păstrați strâns capacele rezervorului de ulei hidraulic pentru a preveni pătrunderea nisipului și a 

prafului în sistemele hidraulice. Verificati frecvent filtrele de ulei hidraulic pentru a menține sistemul 

fără nisip și praf. 

4. Utilizați blocuri de lemn sau covorașe sub plăcuțele stabilizatoarelor atunci când lucrați în nisip. 

Asigurați-vă că vehiculul de transport nu se schimbă în timpul funcționării. 

5. Înainte de a efectua lucrări de service la macara, cum ar fi înlocuirea furtunurilor, curățați bine 

conexiunile furtunurilor și zona înconjurătoare. În caz contrar, particulele de nisip vor intra în 

sistemul hidraulic, ceea ce va deteriora pompa, supapele de reținere, bancul de supape și cilindrii, 

ducând la reparații costisitoare. 
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 UMIDITATE MARE SAU AER  SARAT 

 

Umiditatea și sarea vor cauza deteriorarea vopselei,   cablurilor și a tuturor pieselor metalice expuse. Nu 

păstrați piesele uscate și bine lubrifiate în condiții de umiditate ridicată sau aer sărat. 

1. Îndepărtați complet rugina și coroziunea de îndată ce acestea apar pe orice parte a mașinii. Spălați 

apa cu sare și uscați bine toate părțile. Vopsiți imediat suprafețele expuse. Puneți o peliculă de 

lubrifiant sau ulei pe toate suprafețele lustruite sau prelucrate și alte suprafețe care nu pot fi vopsite. 

2.   Păstrați piesele bine lubrifiate pentru a respinge apa de pe suprafețele metalice lustruite și pentru 

a preveni pătrunderea apei în rulmenți. Păstrați cablurile de ridicare bine lubrifiate. 

 

ALTITUDINE INALTA   

 

Funcționarea la altitudini mari prezintă probleme speciale datorită presiunii atmosferice mai scăzute și a 

intervalelor largi de temperatură. Consultați manualul de utilizare al vehiculului cu privire la operarea 

vehiculului la altitudini mari. 

 

VREME RECE 

 

Pentru funcționarea pe vreme rece cu temperaturi de -25°F sau mai mici, trebuie urmate următoarele 

proceduri: 

 

- Porniți camionul și rulați la viteza de ralanti recomandată de producător pentru o încălzire adecvată. 

- După aproximativ 45 de minute de încălzire a camionului, cuplați priza de putere. 

- Cu priza de putere complet cuplată și cu motorul camionului pornit la ralanti, lăsați uleiul din sistemul 

hidraulic să circule. 

- Dacă în orice moment în timpul circulației uleiului, și mai ales în timpul inițial de încălzire, se aude 

orice zgomot al pompei hidraulice, cum ar fi măcinarea metalului, sau un zgomot de pocnire, opriți 

imediat unitatea. Verificați dacă conducta de ulei hidraulic care duce la orificiul de aspirație de pe 

pompă nu este înfundată sau dacă uleiul hidraulic în sine nu are o stare de gelificare. 

- După perioada de încălzire de 45 de minute, începeți operarea macaralei după cum urmează: 

a) Extindeți încet cilindrii stabilizatorului orizontal cu aproximativ 6 inci și retrageți, extindeți din nou în 

afară aproximativ la jumătate și retrageți, apoi extindeți cursa completă. 

b) Urmați procedura de mai sus pentru declanșarea macaralei și extindeți cilindrii. 

c) Când ați terminat, începeți operarea de balansare a macaralei rotind încet aproximativ o opta rotație 

într-un sens, reveniți la poziția anterioară și rotiți în direcția opusă. Faceți acest lucru de mai multe 

ori, apoi rotiți 90° și reveniți. 

d) Dacă este echipat cu troliu, începeți funcționarea troliului prin deschiderea lent a supapei de control 

permițând mai multe rotații într-o singură direcție. Apoi inversați supapa de control și faceți mai multe 

rotații în sens opus. Repetați de mai multe ori, permițând intervale de operare mai lungi. 
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LU 6.5 perarea macaralelor cu braț cu zăbrele cu antrenare hidraulică cuprinde 

atât macaralele montate pe șenile, cât și cele montate pe camion 

 

 
 

Sistemul hidraulic care permite funcționarea macaralei, pe lângă cilindri, este compus în principal din: 

▪ pompa, 

▪ rezervor care conține lichidul hidraulic, 

▪ furtunuri flexibile. 

 

 
 

Fiecare circuit hidraulic trebuie să aibă mijloace pentru controlul presiunii. Pompa trebuie să poată alimenta 

debitul sistemului hidraulic la presiunea indicată de producătorul macaralei și trebuie să fie adecvată pentru 

fluidele utilizate de sistem. Rezervorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru ca macaraua să 

funcționeze corect atât când toți cilindrii sunt complet extinși, cât și când sunt retractați; in plus, trebuie sa 

aiba: o deschidere de acces, o supapa de scurgere dotata cu capac care sa permita curatarea rezervorului si 

dispozitive adecvate pentru monitorizarea nivelului minim si maxim de lichid. 

Toate circuitele care privesc suportul de sarcina trebuie sa aiba dispozitive automate (de exemplu vane) care 

sa limiteze presiunea la o valoare maxima de proiectare. 

Furtunurile flexibile, alte conducte si fitinguri trebuie proiectate tinand cont de o presiune de spargere mult 

mai mare decat presiunea maxima de lucru; conductele trebuie amenajate si, acolo unde este necesar 
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protejate, astfel incat sa nu fie deteriorate de miscari datorate folosirii normale a macaralei. Apărătoarele 

trebuie să fie capabile să devieze un posibil jet de fluid. 

 

Toate circuitele referitoare la sustinerea sarcinii trebuie sa fie echipate cu mijloace automate instalate in 

apropierea cilindrilor (de exemplu supape de sustinere a sarcinii) sensibile la presiune, necesare pentru 

evitarea miscarilor necontrolate ale macaralei in cazul ruperii circuitului. 

Mecanismul de rotație trebuie să poată rezista la forțele maxime de rotație și oprire pentru a transporta 

sarcina în cele mai dezavantajoase condiții de lucru. 

 

 
 

FACTORI DE RISC    

 

Agenți chimici: riscul de contact cu agenți chimici poate apărea în timpul operațiunilor de întreținere și 

realimentare a macaralei hidraulice și a camionului, din cauza utilizării uleiurilor minerale, grăsimilor și 

combustibilului; în plus, contactul, chiar și sub formă de jeturi și stropire, poate avea loc în timpul utilizării 

normale a macaralei în cazul defecțiunii conductelor hidraulice care conțin fluid de înaltă presiune. Pentru a 

face față acestor riscuri, operațiunile de întreținere de rutină trebuie efectuate cu echipamente adecvate 

scopului și eficiente (ex. containere, pâlnii, pistoale de unsoare), trebuie efectuate verificări și înlocuiri 

necesare ale conductelor sistemului hidraulic și verificate eficacitatea protectiile relative. 

 

Cunoștințe necesare 

- K 1 procedurile și practicile de lucru recomandate de producători așa cum sunt descrise în manualul 

operatorului 

- K 2 sisteme hidraulice de bază 

- K 3 proceduri ale producătorilor de macarale pentru configurarea computerului 

- Modul de cădere liberă K 4 și modul de operare și dezactivare a modului de cădere liberă 

- K 11 efectul vremii asupra operațiunilor precum vântul, ploaia, zăpada și fulgerele 

- K 12 operațiuni și proceduri de ridicare grea 

 

Competențe cheie (Operați macarale cu braț cu zăbrele montate pe șenile cu acționare hidraulică) 

- G-20.01.01 efectuarea testului de funcționare pentru a asigura funcționarea macaralei 
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- G-20.01.02 activează funcțiile de balansare, braț, ridicare și deplasare la diferite viteze în orice direcție 

dată simultan, ținând cont de schimbarea condițiilor de amplasare 

- G-20.01.04 menține controlul sarcinii în timpul tuturor funcțiilor, cum ar fi modificarea razei, utilizarea 

în combinație a comenzilor de ridicare, braț, balansare și deplasare, luând în considerare schimbarea 

condițiilor de amplasare 

 

Competențe cheie (Operați macarale cu braț cu zăbrele montate pe camioane cu acționare hidraulică) 

- G-20.02.01 efectuarea testului de funcționare pentru a asigura funcționarea macaralei 

- G-20.02.02 activează simultan funcțiile de balansare, braț și palan la diferite viteze în orice direcție 

dată 
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LU 6.6 Funcționarea brațului cu zăbrele de antrenare hidraulică    

 

 
 

Anunțată de mult timp ca macaraua preferată pentru proiectele energetice și lucrările de construcție la scară 

largă, macaraua cu braț cu zăbrele este o mașină grea care poate muta greutăți mari . 

Macaralele pe șenile, în special, sunt de obicei ținute la fața locului pentru perioade îndelungate, având în 

vedere dimensiunea lor enormă. Cu toate acestea, acestea sunt mașini renumite stabile. Masa lor totală este 

echilibrată pe o platformă pe șenile, ceea ce le permite să se ocupe de lucrări pe o mare varietate de suprafețe 

de sol - chiar și pe teren moale. 

Sunt, de asemenea, adaptabile. Majoritatea sunt proiectate cu brațuri multifuncționale care măresc raza de 

ridicare și mobilitatea macaralei. 

Există multe sectoare diferite în care macaralele mobile sunt din ce în ce mai solicitate: 

Sectoarele energetice și construcția și întreținerea unor facilități publice importante, poduri și alte proiecte 

de infrastructură mențin constantă cererea de macarale pe șenile. Proiectele de energie regenerabilă 

utilizeaza aceste macarale puternice, care joacă roluri indispensabile în instalarea și dezafectarea turbinelor 

eoliene. În același timp, nevoia de macarale în aplicațiile energetice va conduce la creșterea pieței pentru 

mașinile mai mari, care permit mai mult spațiu liber pentru braț. 

De exemplu, Global Market Insights a cercetat cererea viitoare, deoarece piețele din China, India și Asia de 

Sud-Est își măresc dezvoltarea infrastructurii. În total, nevoia de macarale pe șenile este pe cale să 

depășească 3 miliarde de dolari până în 2024. Cererea din America de Sud va fi, de asemenea, vitală în lumina 

cheltuielilor proiectate pentru tranzit și energie. Alte necesități de infrastructură nerezidențială includ 

renovări pentru servicii de urgență, instalarea de lumini stradale și amenajări de evenimente pentru 

evenimente comerciale și muzicale majore și festivaluri. 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=google.com&u=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZjEzYnVjSDNjNzVER2J1WUxEYU9XZlBGZ3RQNXRDTUcvZWRpdCNoZWFkaW5nPWguM3lnZWJxaQ==&i=NWZkOWI4Mzc0NjFjYjYwZWRhMzU1MzI3&t=clBkVWVJVVE3bWZpdVdZOXQ1MGVCQkhrblpDTUVISGVFcnNhSVhEMGh6TT0=&h=d2e2c088a4ea461fbb26c668a63b12a2
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Unele companii optează să închirieze macarale pe șenile la un preț mai mic decât cumpărarea. Pentru 

modelele noi și mai vechi, întreținerea și reconfigurarea macaralelor găsesc, de asemenea, o cerere 

puternică. 

Așa cum am văzut în acest plan de curs, producătorii de macarale folosesc înaltă tehnologie. Noile modele 

de astăzi prezintă o auto-asamblare mai simplă, comenzi ușor de utilizat și panouri de afișare a informațiilor 

în cabină. Flexibilitatea contează și ea, iar macaralele gigantice devin din ce în ce mai ușor de utilizat pe 

șantiere mici. 

Producătorii de macarale pe șenile adoptă și telematica. Telematica este sistemele care generează rapoarte 

de lucru, susținând întreținerea corespunzătoare. Estimarea timpului de funcționare total este la fel de critică 

precum extinderea duratei de viață a unei macarale. Cu o îngrijire adecvată, macaralele cu braț cu zăbrele 

reprezintă o investiție de zeci de ani care oferă performanțe impresionante ale modelului în fiecare zi 

lucrătoare. 

Luați în considerare beneficiile sistemului de observare prin satelit de la distanță – KCross, acum o 

caracteristică standard în întreaga serie Kobelco G-2. KCross oferă monitorizarea la distanță a mașinii direct 

de pe desktopul unui utilizator. Rapoartele zilnice arată orele de utilizare ale macaralei, combustibilul 

consumat, timpul inactiv, utilizarea troliului, timpul de călătorie și alte detalii cheie. 

Adaptările tehnologice implică adesea schimbări semnificative, care pot duce, de asemenea, la întreruperea 

modelelor de macarale specifice. Macaraua cu frecare – o macara cu braț cu zăbrele care folosește ambreiaje 

și frâne de picior pentru controlul sarcinii în loc de un sistem hidraulic ca în cazul macaralelor moderne cu 

braț cu zăbrele – nu mai sunt fabricate. Cu toate acestea, multe sunt încă utilizate pe șantiere. Deoarece 

aceste macarale sunt încă în funcțiune și funcționarea lor este complet diferită de omologul lor modern, 

agențiile de acreditare trebuie să testeze abilitățile operatorului cu privire la tipurile de macarale pe care se 

așteaptă să le opereze.  
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 Brațul cu zăbrele de antrenare prin frecare Mișcările macaralei 

 

Macaralele sunt mașini care sunt proiectate/utilizate pentru a ridica sarcini. Acesta este scopul lor principal. 

Majoritatea macaralelor pot, de asemenea, să miște și să poziționeze sarcini. Se poate spune că majoritatea 

macaralelor pot ridica sarcini pe verticală și pot muta încărcăturile pe orizontală. 

După cum am văzut, există multe tipuri și dimensiuni diferite de macarale de la mulți producători diferiți. 

Tipul de macara cu care se ocupă acest modul este cunoscut sub numele de macara de tip braț, uneori numită 

macara cu braț. Există, de asemenea, diferite tipuri de brațe. Mulți producători au propriile lor echipamente 

sau sisteme speciale pentru a realiza modul în care funcționează macaraua dar, indiferent de metoda folosită, 

macaralele îndeplinesc doar trei funcții de bază și anume: 

 

- Mișcarea VERTICALĂ este efectuată de funcția de ridicare (și coborâre) a macaralei 

- Mișcările ORIZONTALE înainte și înapoi sunt efectuate de funcția de ridicare a brațului macaralelor, 

uneori numită dericking sau luffing. 

- Mișcarea ORIZONTALĂ se realizează și folosind funcția de balansare (sau de rotire) a macaralelor. 
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După cum am văzut în modulul dedicat, macaralele mobile montate pe roți se pot deplasa și ele către șantier. 

Asemenea mutari de la santier la santier se numesc mutari de tranzit. Odată ajunse la locul de muncă, 

macaralele mobile pot fi mutate rapid oriunde sunt necesare. Dimensiunea dintre cele mai mari și cele mai 

mici macarale mobile diferă foarte mult. În general, înălțimea este direct proporțională cu mobilitatea. 

Dacă analizăm tipurile de macarale existente cu braț cu zăbrele, o macara mobilă montată pe șenile de 500 

de tone (nu cea mai mare) poate dura câteva zile pentru a se ridica la fața locului și a se deplasa la locația 

noua. Cu toate acestea, o macara cu braț telescopic de 45 de tone montată pe camion este gata când ajunge 

la fața locului și poate executa multe ridicări în aceeași zi. 

Macaralele mobile pot fi clasificate în continuare după tipul brațului și tipul suportului. Brațele sunt fie un 

braț convențional cu zăbrele, fie un braț telescopic. Practic, toate macaralele cu braț telescopic utilizate astăzi 

folosesc cilindri hidraulici pentru a extinde și retrage brațul. Prin urmare, acestea sunt denumite în mod 

obișnuit ca macarale hidraulice. Fiecare dintre aceste tipuri de brațuri suportă greutatea încărcăturii în mod 

diferit. 

Brațul cu zăbrele și pandantivele sale, sau spatele, formează un triunghi. Brațul este un element de 

compresie, iar pandantivele sunt elemente de tensiune. Sistemul structural astfel format este foarte 

puternic, rigid și relativ ușor. Lungimea brațului poate fi mărită semnificativ cu o incapacitate redusă de 

penalizare pentru greutatea moartă adăugată. 

Brațul cu zăbrele este modular, iar lungimea dintre secțiunea cap la cap și secțiunea vârfului este mărită prin 

introducerea manuală a segmentelor de braț scurte cunoscute sub numele de inserții. Inserțiile variază în 

lungime de la 10 la 40 de picioare și se instalează rapid cu știfturi. Această procedură, totuși, trebuie finalizată 

cu brațul așezat orizontal pe sol și necesită unul sau doi lucrători de fier și o mică macara de asistență.. 
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Sarcini grele cu mobilitate ridicată – acestea sunt cele două caracteristici principale ale macaralelor mobile 

cu braț cu zăbrele. În timp ce brațul macaralei pe roți este o versiune cu zăbrele similară cu o macara pe 

șenile, trenul de rulare a fost adoptat de la macaralele pentru toate terenurile. 

Brațul cu zăbrele asigură că poate ridica sarcini grele. Pe de altă parte, trenul de rulare cu roți asigură 

mobilitatea necesară, permițându-i să se deplaseze rapid și ușor de la un loc la altul. Toate macaralele sunt 

proiectate pentru a respecta reglementările rutiere actuale pentru a fi adecvate pentru utilizare în întreaga 

lume. Bratul este ridicat pe șantier. 

Un operator de macara cu frecare trebuie să cupleze ambreiajul și să controleze sarcina cu piciorul de frână 

și pârghii simultan. După cum am spus, deși producătorii nu mai produc macarale cu frecare, unele modele 

de braț cu zăbrele sunt încă acționate și controlate prin frecare folosind ambreiaje și frâne cu frecare în loc 

de sisteme hidraulice. 

Comparând funcționarea macaralelor cu frecare și hidraulice, Hans Merkel, președintele Kissimmee Crane 

School, a spus: „Este ca noaptea și ziua”. La o macara cu frecare, sarcina este controlată prin mijloace 

mecanice, iar neîntreținerea frânei va duce la pierderea sarcinii. Comenzile hidraulice revin automat la 

punctul neutru, ceea ce oprește mișcarea sarcinii. CIC – Crane Institute Certification – a certificat întotdeauna 

operatorii de macarale cu frecare, dar acum oferă o notație specială care desemnează „Friction” pe cardurile 

de certificare pentru operatorii care își susțin examenul practic pe macarale cu frecare. Scopul este de a 

identifica operatorii care au demonstrat pricepere în operarea acestor macarale unice, complexe. O macara 

cu braț cu zăbrele poate fi controlată hidraulic sau prin frecare. Prin urmare, CIC ia această măsură 

suplimentară pentru a oferi mai multă claritate angajatorilor și recunoaștere pentru operatori. 
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De atins la finalizarea modulului 

Cunoştinţe:  

• Să demonstreze cunoștințe despre diferitele tipuri de macarale și componentele acestora 

• Să demonstreze cunoștințe despre structura, componentele și ansamblul macaralelor cu braț cu zăbrele 

• Să demonstreze cunoștințe despre tabelele de sarcină și calculele de sarcină pentru macaralele cu 

fricțiune cu braț cu zăbrele 

• Demonstrați cunoștințele privind procedurile de întreținere și întreținere a macaralei cu braț cu fricțiune 

• Demonstrează cunoașterea teoriei forțelor de ridicare a macaralei 

• Să demonstreze cunoștințe despre identificarea fiecărei operațiuni de lucru efectuate cu macarale 

mobile autopropulsate și să respecte cu strictețe reglementările specifice de siguranță  

• Demonstrează capacitatea de a efectua operațiunile de conducere, poziționarea macaralei și asamblarea 

și demontarea brațului, cu garanții de siguranță 

• Demonstrarea cunoașterii fiecăreia dintre stațiile de lucru din sector și a sarcinilor care trebuie îndeplinite 

de fiecare dintre acestea 

• Demonstrarea cunoștințelor diferitelor tipuri de macarale și a operațiunilor pe care le pot efectua în 

funcție de tipul lor 

• Demonstrează cunoștințe despre capacitatea macaralei și limitele de sarcină, efectuând operațiunile de 

încărcare și descărcare în siguranță 

• Să demonstreze cunoștințe despre funcționarea practică a macaralelor cu zăbrele acţionate hidraulic 

 

Abilități și competențe: 

• Abilităţi de bază în fizică, matematică, calcul 

• Forţe şi vectori de calcul pentru ridicare 

• Folosește ambreiaje și frâne de picior în cazul macaralei cu frecare 

• Cunoaşterea principiilor hidraulice 

• Calcule de bază ale înălțimii, suprafețelor, volumelor și nivelurilor 

• Simboluri de construcție și abrevieri utilizate în mod obișnuit 

• Terminologia construcției 

• Caracteristici ale planurilor și elevațiilor, inclusiv direcția, scara, cheia, simbolurile și abrevierile 

• Analiza siguranței locului de muncă (JSA) și declarații privind metoda de lucru sigură 

• Caracteristicile cheie ale specificațiilor oficiale ale postului 

• Procese de aplicare a scalelor în pregătirea şi interpretarea planului 

• Cerințe de calitate a proiectului 

• Cerințe de siguranță a șantierului și a echipamentelor (OHS). 

• Tehnici de orientare/confirmare a orientării unui plan. 

• Practica de manevră a brațului 

• Manevrarea sarcinilor la locul de muncă 

• Stabilitatea macaralei și a încărcăturii 

• Înregistrarea și menținerea informațiilor exacte referitoare la operațiunile cu macaraua 

• Raportarea către persoana/persoanele relevante de pe șantier a măsurilor de control al riscului care nu 

sunt în vigoare sau sunt deficitare 

• Crearea și validarea unei zone de excludere 
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EVALUARE  
 

1. Cum putem calcula greutatea și volumul încărcăturii? 

2. Care este centrul de greutate al unei sarcini și de ce este important? 

3. În cazul corpurilor suspendate, putem observa trei tipuri de echilibru: 

4. Care sunt cele trei operațiuni uzuale de bază în serviciile unei macarale mobile autopropulsate 

5. Care sunt funcțiile semnalizatorului sau riggerului? 

 Curăța zona în care este așezată macaraua. 

 Conducerea macaralei 

 Controleaza persoanele care intră și ies din santier. 

 Informarea, semnalizarea si dirijarea manevrelor catre macaragii din cadrul serviciilor si de 

asemenea controlul traficului in jurul manevrei. 

 

6.   Pentru a-și îndeplini munca, semnalizatorul 

 Comunică prin gesturi 

Comunică prin intermediul unei palete de semnalizare sau rachetă. 

 Comunică prin sisteme radiotelefonice. 

Toate sunt corecte 

 

7. Când decideți cu privire la tipul și dimensiunea macaralei potrivite pentru o anumită lucrare, ce 

caracteristici trebuie luate în considerare? Numiți oricare dintre ele. 

 

8. Descrieți cei 8 pași care trebuie urmați înainte de a ridica o sarcină. 

 

9. Ce sisteme antiblocare pot avea macaralele telescopice? 

 

10.  Care sunt cele trei tipuri de bază de mișcări ale macaralei? 

 

11. Ce diferențiază o macara cu frecare de o macara hidraulică? 

 

12. Ce face ca brațele macaralelor cu zăbrele să fie atât de robuste? 

 

13.  Care sunt principalele miscari ale macaralei?  
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Glosar 
 

 

 

Abraziune: uzură la suprafață pe firele unui cablu de sârmă. 

Director A/D: (director de asamblare/dezasamblare) înseamnă o persoană care îndeplinește cerințele acestei  

sarcini pentru un director A/D, indiferent de titlul oficial al postului persoanei sau dacă persoana nu este 

personal de conducere  . 

Presiune admisibilă la sol: presiunea maximă admisă, exprimată de obicei în   pascali (Pa), care poate fi 

impusă pe suprafața de susținere. Această valoare poate fi egală cu capacitatea portantă a solului împărțită 

la un factor de siguranță adecvat sau poate fi o valoare mai mică, așa cum este limitată de alte considerații, 

cum ar fi rezistența conductelor subterane. Vezi Presiunea portantă la sol; vezi Capacitatea portantă a solului. 

Indicator de unghi: Dispozitiv de pe macara utilizat pentru a determina unghiul la care brațul este situat față 

de planul orizontal. 

Sistem anti-doua blocuri: un sistem de dispozitive electromecanice utilizate pentru a preveni    blocarea 

macarale. 

Asamblare/Dezasamblare: înseamnă asamblarea și/sau dezasamblarea echipamentelor acoperite de acest 

standard. În ceea ce privește macaralele turn, „montarea și urcarea” înlocuiește termenul „asamblare”, iar 

„demontarea” înlocuiește termenul „dezasamblare”. Indiferent dacă macaraua este ridicată inițial la 

înălțimea sa maximă sau este urcata în etape, procesul de creștere a înălțimii macaralei este un proces de 

ridicare. 

Sarcină asimetrică: un obiect cu un centru de greutate decentrat din cauza formei și/sau compoziției 

neregulate a obiectului. 

Presiune medie portantă la sol (AGBP): Forță/Zona = AGBP. Presiunea medie exercitată asupra solului într-

o zonă specificată. 

Braț: parte a macaralei care se extinde deasupra lucrărilor superioare sau suprastructurii și susține linia sau 

liniile de care este atașată sarcina. 

Bara de protecție: un cilindru hidraulic sau un cric manual situat pe bara de protecție din față a unui suport 

de macara de camion pentru a oferi stabilitate suplimentară și a extinde raza de lucru a macaralei peste 

partea din față a suportului De asemenea: Fifth Outrigger. 

Capacitate: capacitatea reală de a transporta pe care o are o macara. 

Caroseria mașinii: cadru al unui șasiu pentru o macara pe șenile de care se atașează șinele și elementele 

superioare. 

Purtător: porțiunea macaralei situată sub rulmentul plăcii rotative. 

Centrul de greutate: punctul dintr-un obiect sau persoană în care greutatea lor este echilibrată. În cazul 

macaralelor mobile, există trei componente de bază care au puncte individuale ale centrului de greutate. 

Acestea sunt suprastructura, transportul și brațul. Fiecare dintre aceste componente are propriul centru de 

greutate. În funcție de modul în care este poziționată fiecare piesă, aceasta poate afecta centrul de greutate 

al celeilalte. 

Gravitatea centrală a unei sarcini: un singur punct al sarcinii la care poate fi ridicată perfect echilibrat. Unii 

instalatori le place să se gândească la asta oarecum invers: este punctul în careeste  toată greutatea unei 

încărcături. 

Șasiu: parte a transportorului care include mecanismele de direcție și frânare, suspensie, trenul de propulsie 

și șenile sau roțile. 
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Compozit: Un material compozit (numit și material de compoziție sau scurtat în compozit, care este 

denumirea comună) este realizat din două sau mai multe materiale constitutive cu proprietăți fizice sau 

chimice semnificativ diferite care, atunci când sunt combinate, produc un material cu caracteristici diferite 

de cele ale componentelor individuale. Componentele individuale rămân separate și distincte în structura 

finită, diferențiând compozitele de amestecuri și soluții solide. 

Contragreutate: atașamente metalice grele sau din beton fixate pe partea din spate a structurii superioare 

pentru a compensa greutatea brațului extins și a sarcinii și pentru a crește capacitatea de ridicare. 

Diagrama de sarcină a macaralei: Fiecare macara are o diagramă de încărcare care, pe scurt, specifică 

capacitățile macaralei — detaliind caracteristicile acesteia și modul în care capacitatea de ridicare variază 

atunci când se ia în considerare distanța și unghiul. 

Covoraș de macara: un ansamblu de elemente structurale, aranjate sau conectate și utilizate pentru a susține 

macaralele pe șenile și/sau echipamente pentru distribuția și stabilitatea sarcinii. 

Pad de macara: Soluții fabricate dintr-o singură piesă sau monocorp utilizate pentru sprijinirea stabilizatorilor 

sub echipamentul activat pentru stabilizatorul pentru distribuția și stabilitatea sarcinii. Vedeți plăcuțele de 

macara DICA. 

Macara cu șenile: macara mobilă care utilizează un transportator pe șenile. 

Cribbing: Materiale de blocare care sunt utilizate pentru a crește suprafața și înălțimea de rulment. Vedeți 

blocurile din plastic de la DICA. 

Ridicare critică: O operațiune de ridicare a macaralei considerată a implica un nivel excepțional de risc, din 

cauza unor factori precum greutatea încărcăturii, înălțimea de ridicare, complicații procedurale sau 

apropierea de pericole situaționale. Ascensoarele critice pot fi identificate prin condiții care depășesc un 

procent specificat din capacitatea nominală a macaralei; cu toate acestea, pot fi implicate multe probleme 

mai complexe. 

Evaluare de zdrobire: cantitatea admisibilă de presiune pe care o suportă un suport de stabilizator, un suport 

de stabilizator al macaralei, un suport sau un suport de macara, în funcție de rezistența materialului. 

Deformare: se aplică îndoirea materialelor de susținere ca forță de deplasare.   

Derrick: un dispozitiv de ridicare constând dintr-un catarg vertical fixat în partea superioară prin tiranți sau 

bretele și care utilizează mașini de ridicare și funii de operare. Un derrick poate folosi sau nu un braț. 

Dericking sau Luffing: Operațiunea de schimbare a unghiului brațului prin variarea lungimii cablurilor de 

suspensie a brațului. Este atribuit elementului înclinat sau brațului să se miște într-un plan vertical, astfel 

încât unghiul brațului să poată fi schimbat pentru a aduce linia de încărcare mai aproape de sau mai departe 

de centrul macaralei. 

Deplasare: Diferența dintre pozițiile orizontale descărcate ale suportului stabilizatorului, în comparație cu 

poziția orizontală complet încărcată a plăcuței stabilizatorului. 

Forța de deplasare: Forța care este generată în direcție în jos de la stabilizatori prin plutitorul stabilizatorului 

și pe plăcuțele stabilizatorului. 

Tambur: Butoi cilindric cu flanșă, fie de diametru uniform, fie conic, pe care este înfășurată funia fie pentru 

funcționare, fie pentru depozitare. Suprafața sa poate fi netedă sau canelată. Este o componentă cilindrică a 

macaralei mobile care este folosită pentru depozitarea și distribuirea cablului;   

Rotul de egalizare: Rotul din centrul unui sistem de frânghii peste care nu are loc nicio mișcare de frânghie, 

în afară de mișcarea de egalizare. Este adesea trecută cu vederea în timpul inspecțiilor la macarale cu 

consecințe dezastruoase. Poate fi o sursă de degradare severă. 
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Extinderea brațului: Macaralele hidraulice, în cele mai multe cazuri, au una sau mai multe secțiuni 

telescopice la brațul principal; aceasta este o caracteristică care permite operatorului să controleze lungimea 

brațului. 

Rezistența la oboseală: caracteristica unui cablu de sârmă care îi permite să se îndoaie în mod repetat sub 

stres. 

Sârmă de umplere: O construcție cu fire care are fire auxiliare mici pentru distanțarea și poziționarea altor 

fire. 

Gantry: O structură deasupra capului asemănătoare unui pod cu o platformă care susține echipamente 

precum o macara, semnale sau camere. 

Capacitatea portantă a solului (GBC): Rezistența solului sau capacitatea sa de a suporta o presiune. 

Presiune la sol (GBP): presiunea, exprimată de obicei în lire pe metru pătrat (psf) sau pascali (Pa), că o macara 

impusă pe suprafața de sprijin. Consultați Presiunea de rulare admisibilă la sol. 

Covoraș de împământare: Dispozitiv de împământare utilizat atunci când o macara va lucra într-o locație 

relativ fixă care este aproape de pericole electrice. Echipamentul este plasat pe acel covor și lipit de acesta. 

Zona covorașului de împământare este de obicei închisă cu un gard pentru a împiedica personalul să pășească 

și să coboare pe covoraș în timpul funcționării mașinii. 

Tijă de împământare: dispozitiv de împământare utilizat atunci când o macara va lucra într-o locație relativ 

fixă, care este aproape de pericole electrice. Cablul de împământare este conectat la tijă și la mașină, cu tija 

plasată cât mai aproape de mașină. 

Hardware: De obicei se referă la feronerie de tachelaj, care poate fi oricare dintr-o gamă largă de șuruburi, 

cârlige, lanțuri, cătușe, cleme și alte dispozitive mecanice utilizate pentru a asigura sau atașa sarcinilor în 

pregătirea pentru ridicare. 

Palan: Un palan este un dispozitiv folosit pentru ridicarea sau coborârea unei sarcini prin intermediul unui 

tambur sau al unei roți de ridicare în jurul căruia se înfășoară funia sau lanțul. Poate fi acţionat manual, 

acţionat electric sau pneumatic şi poate utiliza lanţ, fibră sau cablu de sârmă ca mediu de ridicare 

Funie de ridicare: Funie unică atașată la o minge, cârlig de ridicare sau alt ansamblu; termenul de funie de 

ridicare poate fi folosit și pentru a descrie ansamblul compus al finiilor care trec prin blocul cârlig. 

Ridicare: Act de manipulare a comenzilor macaralei pentru a deplasa o sarcină. 

Bloc cârlig: Bloc de metal greu care conține snopi sau scripete, situat la capătul funiei de ridicare la unele 

macarale; blocul de cârlig este echipat cu un cârlig pentru atașarea sarcinilor. 

Sistem hidraulic: sistem care se bazează pe ulei presurizat pentru a-l face să funcționeze; braţul la macaralele 

hidraulice este manipulat prin folosirea uleiului sub presiune. 

Ascensoare obișnuite : implică utilizarea echipamentelor de ridicare de bază direct deasupra sarcinii. Sarcina 

trebuie să aibă și puncte de ridicare certificate sau să fie relativ ușor de strâns. 

Inspecție: activitate de examinare, măsurare sau testare pentru a determina dacă cerințele specificate sunt 

îndeplinite. 

Cric: Un dispozitiv mecanic sau hidraulic pentru ridicarea greutăților grele pe distanțe scurte. LEGATE: 

Outrigger Jack. 

Jib: Un cadru orizontal lung care iese dintr-o macara și de care atârnă cârligul. Este grinda orizontală sau 

aproape orizontală utilizată în multe tipuri de macarale pentru a susține sarcina departe de suportul principal. 

Lattice Boom: Un braț de construcție de tip zăbrele, de obicei fabricat din unghiuri sau țevi de oțel. 

Ridicare: Pentru a muta sau aduce (ceva) în sus de la sol sau alt sprijin într-o poziție mai înaltă. 

Încărcare: O cantitate de ceva transportată în același timp. 
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Întreținere: totalitatea operațiunilor pentru a se asigura că macaraua/echipamentul auxiliar este menținut 

în parametrii de funcționare siguri. 

Covoraș: Cherestea individuală fixată împreună în unități, plăci de oțel sau fire țesute plasate sub șenile, roți 

sau plăcuțe de stabilizare pentru a preveni scufundarea prin creșterea suprafeței   care contactează solul, 

reducând astfel presiunile lagărului. 

Forța de reacție maximă a stabilizatorului: cantitatea maximă de greutate pe care echipamentul o poate 

exercita prin stabilizatoarele sale. 

Sârmă nerezistentă la rotație: cablu de sârmă torsionată, al cărui design nu este destinat să reducă cuplul 

indus de sarcină. Cunoscut și ca funie standard. 

Pe stabilizatoare: (1) Condiția în care o macara funcționează cu toți stabilizatorii complet extinși și setați 

pentru a nivela corpul macaralei cu anvelopele sau șenilele ei libere de sol. (2) Capacități nominale pentru o 

macara care sunt aplicabile atunci când macaraua funcționează cu toate stabilizatoarele complet extinse și 

setate pentru a nivela corpul macaralei cu anvelopele sau șenilele libere de sol. Înrudit: Pe cauciuc. 

Pe cauciuc: (1) Condiția în care o macara funcționează cu oricare dintre anvelopele sale în contact cu solul. 

(2) Capacități nominale pentru o macara care sunt aplicabile atunci când macaraua funcționează cu oricare 

dintre anvelopele sale în contact cu solul. De asemenea: Pe anvelope. Înrudit: Despre stabilizatoare. 

Operarea mașinii: Controlul acțiunii de lucru a unei mașini și acceptarea răspunderii pentru respectarea 

specificațiilor de fabricație ale procesului. Acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind singurul proces de 

pornire sau oprire a unei mașini. 

Stabilizator: O grindă care se extinde de la lucrările inferioare ale unei macarale pentru a crește stabilitatea 

macaralei. Grinzile pot fi fie extensibile/retractile, fie cu lungime fixă și utilizează de obicei un anumit tip de 

suport pentru a distribui sarcinile pe suprafața solului. 

Grinda stabilizatorului: Partea unui sistem de stabilizatori care se extinde orizontal din cutia stabilizatorului 

pentru a susține cricul de stabilizator vertical. 

Cric stabilizator: cilindrul hidraulic de pe grinda stabilizatorului care se extinde vertical pentru a ridica și a 

coborî macaraua. 

Pad stabilizator: un element structural din lemn, metal sau sintetic care este plasat pe suprafața de susținere 

și pe care suportă plutitorul macaralei care este folosit pentru a distribui sarcina stabilizatorului pe o 

suprafață mai mare. Vedeți plăcuțele pentru stabilizatoare DICA. 

Sistemul de știfturi de stabilizator: Un sistem hidraulic disponibil pentru a facilita îndepărtarea cutiei de 

stabilizatori prin intermediul cilindrilor hidraulici utilizați în locul știfturilor de montare standard ale casetei 

de stabilizatori. 

Revizie: Activitate, de obicei planificată, care constă în ansamblul operațiunilor efectuate la macarale/utilaje 

auxiliare în vederea identificării defecțiunilor și remedierii acestora conform prescripțiilor tehnice. 

Pad: Pământ compactat, beton, cherestea sau covorașe de lemn sau plăci de oțel asamblate într-un sistem 

de susținere a unei macarale cu tasare minimă. 

Inspecție periodică: Activitate de inspecție obligatorie efectuată la un anumit interval de timp, după 

începerea funcționării macaralei. 

Inspecție tehnică periodică: Activitate care este cerută de proprietarul macaralei, la intervale prestabilite sau 

ori de câte ori proprietarul consideră că este necesar, pentru a se asigura că macaraua îndeplinește cerințele 

de funcționare în siguranță. 

Persoana responsabilă: Persoană desemnată de managerul responsabil sau reprezentantul desemnat să 

dirijeze ascensoare critice sau pre-proiectate. Persoana responsabilă trebuie să fie prezentă pe toată durata 

operațiunii de ridicare și trebuie să aibă experiență în manipularea unor tipuri similare de echipamente. 
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Persoana responsabilă desemnată poate fi fie un supervizor familiarizat cu operațiunile critice de ridicare, fie 

o persoană cu cunoștințe speciale despre echipament și manipulare..  

Ponton: (1) O structură de tip pan care se atașează la partea inferioară a cricului de stabilizator vertical pentru 

a distribui sarcinile pe suprafața de susținere. VEZI: Plutiți. (2.) Tampoane mari din oțel fabricate de obicei 

pentru a susține anvelopele macaralei sau încărcăturile stabilizatoare pe sol moale. Pontoanele sunt 

echivalentul din oțel al covorașelor de macara din lemn. 

Priză de putere (PTO): Dispozitiv utilizat pentru transferul sau transmiterea puterii motorului către funcțiile 

de operare ale macaralei 

Ascensoare pre-proiectate: Lifturi repetitive care îndeplinesc definiția unei ridicări critice, definită mai jos. În 

cazul în care, totuși, Comitetul de Siguranță în Ridicare BNL stabilește că, prin utilizarea instrumentelor, a 

dispozitivelor de fixare, a schițelor, a analizelor și a procedurilor scrise, posibilitatea de cădere, supărare sau 

coliziune este redusă la un nivel acceptabil, ascensorul poate fi desemnat ca un lift pre-proiectat. 

Raza: Distanța orizontală de la centrul de rotație al unei macarale până la centrul de greutate al sarcinii cu 

sarcina suspendată. 

Reeving: Metoda de instalare a pieselor de linie, intr-un sistem de linii multiple; fiecare snopi se rotește cu o 

viteză diferită; ajută la echilibrarea vitezei de snopi peste bloc; prin urmare, blocul se deplasează la nivel pe 

măsură ce este ridicat în sus și în jos. 

Rigger: Persoană desemnată a cărei sarcină este să se asigure că sarcinile sunt atașate sau montate în mod 

corespunzător pe linia de ridicare a macaralei. 

Tachelaj: este definit ca ansamblul de manevre care sunt efectuate de o macara. 

Frânghie rezistentă la rotație: un cablu de sârmă format din cel puțin două straturi de șuvițe, în care direcția 

de întindere a stratului exterior este opusă stratului său subiacent. 

Etanșare: O construcție cu fire având o singură dimensiune de fire de acoperire cu același număr de o singură 

dimensiune de fire în stratul interior. 

Prindere: pentru a lega în siguranță capătul unui cablu de sârmă sau șuviță cu sârmă sau șuviță de prindere. 

Ras: roți sau scripete situate într-un bloc de cârlig, capete de braț sau alte părți ale brațului macaralei pe care 

circulă linia. Sunt folosite în tandem cu o frânghie, o centură sau un cablu pentru a ridica articole cu o macara. 

În esență, un snopi este o roată cu o canelură deschisă în care se potrivește o frânghie sau un cablu, astfel 

încât să se poată roti în exterior. Un capăt al cablului este atașat la un element care trebuie mutat, în timp ce 

celălalt este atașat la un obiect fix, cum ar fi baza unei macarale. Cablul se mișcă ușor peste roata scripetei 

pe măsură ce este înfășurat pe obiectul fix, ridicând celălalt obiect în aer. 

Semnal: Semnele omologate date operatorului de către semnalizator; semnalizatorul poate folosi mâinile și 

brațele pentru a transmite informațiile sau se poate baza pe un radio pentru a oferi indicii verbale 

operatorului. 

Semnalizator: Persoană desemnată care transmite informații operatorului de macara. 

Supraveghetor de șantier: exercită controlul de supraveghere asupra șantierului pe care este utilizată o 

macara și asupra lucrărilor care se desfășoară pe acel șantier. 

Mișcare de rotatie: este transmisă întregii superstructuri a macaralei, inclusiv brațul, astfel încât să se poată 

întoarce în jurul unui arbore de pivot central în ceea ce privește părțile care nu se rotesc. Această mișcare 

permite macaralei să schimbe linia de încărcare pentru a se învârti în jurul macaralei. 

Slinguri: cabluri de sârmă realizate în forme, cu sau fără accesorii, pentru manipularea sarcinilor și realizate 

pentru a permite atașarea unui cablu de operare. Slingul este un accesoriu flexibil de ridicare folosit cu 

cârligul macaralei, găleata, lopata sau similar pentru ridicarea și mutarea materialelor sau echipamentelor. 
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Toron: un aranjament de fire așezate elicoidal în jurul unei axe sau al unui alt centru de sârmă sau fibre 

pentru a produce o secțiune simetrică. 

Spooling: Proces de înfășurare a liniei fie pe sau în afara unui tambur pe care este depozitat. 

Stabilizator: un element(e) extensibil sau fix atașat la baza de montare pentru a crește stabilitatea macaralei, 

dar care poate să nu aibă capacitatea de a ușura toată greutatea de pe roțile senilor. 

Balansare (rotire): Rotirea elementelor superioare orizontal printr-o parte sau toată raza sau cercul. 

Sarcină simetrică: un obiect care, datorită formei și compoziției sale uniforme, are centrul de greutate situat 

exact în mijloc. 

Evaluarea stării tehnice: Set de examinări tehnice, verificări și încercări efectuate pe baza unui program 

aprobat, în vederea evaluării stării tehnice a macaralei în exploatare. 

Verificare tehnică: totalitatea examinărilor și/sau încercărilor care vor fi efectuate, pe baza documentației 

tehnice aplicabile macaralelor/utilajelor auxiliare, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, 

pentru a se aprecia măsura în care acestea îndeplinesc cerințele specificate. cerințe pentru o funcționare în 

siguranță. 

Brațuri telescopice: O platformă de lucru în serie cu secțiuni de braț care se extind telescopic. Ele sunt, de 

asemenea, cunoscute sub denumirea de brațe „stick” datorită aspectului lor drept. 

Macara telescopică (hidraulică): Macaralele telescopice sunt echipate cu un braț (braț) echipat cu un cilindru 

hidraulic care îi permite să-și schimbe lungimea, ca un telescop. Macaralele hidraulice sunt echipamente 

grele utilizate pentru ridicare și ridicare. Spre deosebire de macaralele mai mici, care se bazează pe motoare 

electrice sau diesel, macaralele hidraulice includ un sistem hidraulic intern care permite macaralei să ridice 

sarcini mai grele. Acest sistem hidraulic umplut cu fluid permite macaralei să transporte obiecte, cum ar fi 

containere grele de transport maritim și remorci de tractor, care depășesc cu mult dimensiunea și scopul 

oricărui alt dispozitiv de ridicare. 

Şenile: Sistemul de transport folosit pentru a deplasa anumite macarale care necesită utilizarea de şenile în 

loc de roţi. 

Lucrări superioare (casă): parte a macaralei mobile de deasupra suportului care se rotește și susține brațul, 

trolii, cilindri și alte componente. 

Warrington O construcție cu toroane în care stratul exterior de fire este compus din fire mari și mici 

alternând. 

Sârmă: o multitudine de fire așezate elicoidal în jurul unei axe sau miez. Material realizat din multe fire de 

aliaj metalice extrem de rezistente și flexibile, înfășurate în diverse configurații pentru a se potrivi unei 

game de condiții; adesea denumit cablu. 

  

 

Sursa principală: Un glosar al termenilor obișnuiți pentru macara și tachelaj. Specialized Carriers & Rigging 

Foundation.  
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