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Recomanacions de seguretat per a 

la prevenció de riscos laborals en radials o esmoladores 
 
La importància de les radials en la indústria ha augmentat paral·lelament al desenvolupament 
de la soldadura. Nombroses operacions d'esmolada no es poden realitzar més que amb l'ajuda 
de radials portàtils. Són màquines que s'usen correntment en l'eliminació o acabat de cordons 
de soldadura, esmolada de superfícies, trossejat, rebavat, etc. 

El risc principal d'aquest tipus de màquines resideix en la ruptura o esclat de la mola, que pot 
ocasionar ferides diverses, especialment als ulls. A més, poden produir-se determinades 
malalties derivades de la inhalació de la pols que es produeix en les operacions d’esmolar. 

L'origen del risc pot residir en: 

 Muntatge defectuós de la mola. 

 Velocitat tangencial massa elevada. 

 Mola aclivellada. 

 Esforços excessius exercits sobre la màquina o bloqueig de la mola. 

 Absència d'instal·lació d'aspiració de pols. 

 

Abans del muntatge: 

Totes les moles abrasives poden trencar-se i algunes són extremadament fràgils. La 
manipulació i magatzematge han de realitzar-se amb la major cura; cal observar les regles 
següents: 

- Les moles han d'emmagatzemar-se en locals que no suporten temperatures extremes i que 
s’han de mantindre sempre secs. 

- Mentre no s'utilitzen, les moles han de romandre protegides en prestatgeries, sense tocar-se 
entre si, i que permeten seleccionar-les i agafar-les sense danyar-les. 

- Manipular amb atenció les moles, evitar que caiguen i que xoquen entre si. 

- No fer-les rodar. 

- Per a qualsevol transport que no puga realitzar-se a mà, cal utilitzar un carro o un altre mitjà 
adequat. 

- Triar atentament el grau i el gra de mola, per evitar a l'operari la necessitat exercir una 
pressió massa gran sobre la màquina, amb el consegüent risc de ruptura de la mola. 

- Assegurar-se que les indicacions que figuren a la mola corresponen a l'ocupació que se n’haja 
de fer. 

- Abans del muntatge, cal examinar la mola amb detall, per assegurar-se que no s'ha deteriorat 
durant el transport o la manipulació. Si es colpejar-la lleugerament amb una peça no 
metàl·lica, ha de produir un so clar; si el so és mat o trencat, pot significar l'existència de 
clavills; en aquest cal cal retirar-la per a un examen més exhaustiu. 
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Muntatge 

- Les moles han d'entrar lliurement en l'eix de la màquina. No han d'entrar forçades ni amb 
massa folgança. És necessari que el diàmetre del forat de la mola siga lleugerament major 
que el de l'eix de la màquina, de manera que la mola es munte sense esforç, però que no 
quede massa fluixa. 

- Totes les superfícies de les moles, juntes i plats de subjecció, que estan en contacte, han 
d'estar netes i eximir de qualsevol cos estrany. 

- El nucli (casquet, plom, volandera) no ha de sobreeixir de les cares de la mola. 

- El diàmetre dels plats o brides de subjecció ha de ser almenys igual a la meitat del diàmetre 
de la mola. És perillós reemplaçar les brides d'origen per altres qualsevol (per exemple per 
una simple volandera metàl·lica o per una volandera fabricada al mateix taller). 

- Entre la mola i els plats de subjecció han d'interposar-se juntes d'un material elàstic 
(etiquetes, paper assecant, etc.), la grossària de les quals no ha de ser inferior a 0,3 mm ni 
superior a 0,8 mm. El diàmetre de la junta no ha de ser inferior al diàmetre del plat. 

- Cal collar la femella de l'extrem de l'eix només fins a subjectar la mola fermament; un excés 
de força podria danyar la mola o els seus accessoris. 

- Les moles abrasives utilitzades a les màquines portàtils han d'estar proveïdes d'un protector, 
amb una obertura angular sobre la perifèria, de 180° com a màxim. La meitat superior de la 
mola ha d'estar coberta en tot moment. 

- Totes les moles noves han de girar en buit a la velocitat de treball i amb el protector posat, 
almenys durant un minut, abans d'aplicar-les al punt de treball. Durant aquest temps no ha 
d'haver-hi cap persona en línia amb l'obertura del protector. 

- Cal utilitzar sempre moles en bon estat i de característiques adequades a la màquina que es 
vol utilitzar i als requeriments del treball que cal fer (diàmetre màxim i mínim acceptable de 
l'eix de la màquina, velocitat màxima de treball, gra de l'abrasiu, duresa –grau-, aglomerant, 
forma, etc. ) 

- Destruir les moles que no porten les indicacions obligatòries (gra, grau, velocitat màxima de 
treball, diàmetre màxim i mínim, etc.) 

- No s’han d’usar màquines esmoladores portàtils les moles o els discos abrasius de les quals 
s'adapten mitjançant el sistema de “baioneta”. 
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Utilització 

- Cal prohibir la utilització d’esmoladores portàtils amb moles de diàmetre superior a 254 mm. 

- Cal prohibir sobrepassar les velocitats màximes de seguretat; cal treballar a la velocitat 
òptima recomanada pel fabricant (velocitat òptima de rendiment). 

- Cal suprimir qualsevol dispositiu de servei de les esmoladores que puga provocar la posada 
en marxa imprevista de la màquina. 

- Cal proveir a les esmoladores o màquines de disc d'un dispositiu que permeta suspendre-les 
o situar-les en repòs, per tal d’eliminar la possibilitat d'accident. 

- Cal assegurar, sempre que siga possible, la correcta aspiració de pols que es produeix en el 
transcurs de determinats treballs. 

- Cal informar els operaris sobre el reglament de condicions d'utilització de màquines 
esmoladores portàtils. Aquest reglament ha d'incloure els punts següents: 

· Prohibició d'ús de la màquina sense el protector adequat. 

· Prohibició d'ús de la màquina quan la diferència entre el diàmetre del protector i el 
diàmetre exterior de la mola supere els 25 mm. Com a mesura de precaució, aquesta 
diferència de diàmetres ha d'establir-se fins i tot en menys. 

· Ús obligatori d'ulleres de seguretat de muntura tancada o de pantalla protectora. 

· Ús obligatori de guants de seguretat contra talls i abrasió. 

· Ús obligatori d'un davantal especial de protecció, de cuir gros, contra el contacte fortuït 
de la mola amb el cos, en el cas de treballs que obliguen l'operari a adoptar certes 
posicions perilloses. 

· Col·locació de reixetes o pantalles de protecció contra projeccions, principalment en 
treballs de desbarbat. 

· Aturada immediata de la màquina, després de cada fase de treball, si faltara dispositiu 
automàtic d’interrupció del sistema d'alimentació d'energia. 

· Obligació d'assenyalar immediatament, a una persona competent, qualsevol anomalia 
en l'estat o en el funcionament de la màquina. 

· Retirada immediata del servei de la màquina en cas de deteriorament de la mola o disc, 
o si es noten vibracions anormals de funcionament a plena velocitat. 
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Precaucions durant l’esmolada: 

- No atacar bruscament la peça a esmolar o tallar. 

- Posar atenció que cap cos estrany s'introduïsca entre la mola i el protector. 

- No treballar amb les cares d'una mola plana. 

- No treballar amb roba fluixa, esgarrada o esfilagarsada. 

 

Control, verificació i manteniment 

- En control, la verificació i el manteniment de les màquines esmoladores portàtils ha de ser 
realitzat per personal competent, especialment format i designat per a aquest fi. 

- Sempre que siga possible, les reparacions seran efectuades pel mateix fabricant de la 
màquina. 

- Examinar freqüentment i sistemàticament l'estat de desgast i de funcionament del regulador 
de velocitat de les esmoladores pneumàtiques i hidràuliques (no sobrepassar les 300 hores 
de funcionament eficaç), vigilar el greixatge, evitar la brutícia (per pols, humitat, etc.) 

- Les esmoladores han de passar un examen trimestral d'un tècnic competent, que ha de 
verificar amb un comptarevolucions, si la velocitat nominal és correcta i no ha patit 
variacions. 

- Adoptar aquestes disposicions o precaucions, per tal que tots els defectes descoberts de les 
esmoladores o dels seus dispositius de seguretat siguen eliminats abans que siguen utilitzats 
novament. 

- Consignar en un registre especial els resultats de les operacions de control, verificació i 
manteniment, i anotar la data d'intervenció de cada màquina, la naturalesa de les operacions 
efectuades, les observacions eventuals i els noms i qualificació de les persones que les han 
realitzades. 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en màquines ferramenta. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en fresadores. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en torns. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en trepants. 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en moles abrasives. 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/maq-ferr.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/fresa.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/torn.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/trepant.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/moles.pdf

