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Elements auxiliars

Encofrat

Definició
Equip de treball emprat en la construcció d’estructures de formigó, que consisteix en motlles de fusta o de
metall destinats a contenir el formigó fins que s’endureixi o s’adormi.
Tipologia:
• Horitzontal, destinat a l’encofrat de bigues, forjats i lloses.
• Vertical, destinat a l’encofrat de murs, pilars, piles, etc.

Riscos
• Caiguda de persones a diferent nivell.
• Caiguda de persones al mateix nivell.
• Caiguda d’objectes per desplom.
• Caiguda d’objectes per manipulació.
• Caiguda d’objectes despresos.
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• Trepitjades sobre objectes.
• Cops contra objectes immòbils.
• Sobreesforços.
• Postures forçades.
• Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols, desencofrant.

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal tenir en compte les instruccions de muntatge, desmuntatge i manteniment del fabricant.
• Cal definir el tipus d’encofrat depenent de la tipologia de l’estructura. A més a més, l’encofrat ha de tenir prou
resistència per suportar, sense deformacions apreciables, la càrrega del formigó que contingui.
• Cal apilar els encofrats de manera ordenada i sempre horitzontal en llocs adequats fora de les zones de pas.
• En situacions de vent fort o molt fort s’han de paralitzar els treballs.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
• Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.

Normes d’ús i manteniment
• Cal verificar el bon estat de les plaques d’encofrar, de les proteccions col·lectives associades i de tots els
elements auxiliars per al muntatge.
• S’ha de verificar que els encofrats estan nets de restes de formigó i que s’han eliminat les puntes.
• S’ha de garantir la visió del gruista durant tot el procés. En cas que no sigui possible, el gruista ha de tenir
l’ajuda d’un senyalista.
• Durant la col·locació de l’encofrat, només poden romandre a la zona de treball les persones encarregades de
realitzar l’activitat.
• Cal assegurar una travada adequada.
• S’ha de definir un accés segur a la zona de treball.
• Cal utilitzar passarel·les adequades a base de taulons o altres materials, d’amplada mínima 60 cm, en el pas
de zones discontínues entre malles i altres materials.
• S’han d’evitar desencofrats prematurs.
• Repartiment homogeni dels apilaments de materials sobre les superfícies d’encofrat.
• Cal distribuir uniformement el formigó.
• Cal revisar periòdicament els puntals i els sistemes de suport.
• Cal evitar deixar eines desendreçades en els perímetres de l’encofrat.
• L’ús de productes químics per als encofrats s’ha de fer d’acord amb les especificacions del fabricant
facilitades per la fitxa tècnica.
• Sempre que sigui possible, cal utilitzar maquinària en el transport dels elements més pesants de l’encofrat i,
si no, demanar ajuda a altres operaris.
• En el procés de desencofrat, en cas que algun panell d’encofrat quedi fixat, cal desprendre’l mitjançant una
ungla metàl·lica, des d’una zona ja desencofrada.
• S’han de fer servir els accessos provisionals definits per accedir a la part superior dels encofrats i no fer-ho
trepant a través del mateix encofrat.
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Proteccions col·lectives
• Els encofradors han de disposar en tot moment de plataformes de treball de com a mínim 60 cm amb baranes
resistents, de 90 cm d’alçària mínima, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i
d’objectes, cal que disposin, respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.
• Cal col·locar xarxes perimetrals de forca, safata o horitzontals, quan sigui necessari.
• Cal disposar de bastides perimetrals.
• Durant les operacions d’encofrat i, especialment, de desencofrat s’ha de limitar l’accés a la zona al personal
designat.
• Durant el desencofrat, cal delimitar les zones susceptibles de rebre impactes de materials despresos.

Equips de protecció individual
• Casc.
• Guants contra agressions mecàniques i químiques.
• Calçat de seguretat.
• Arnès.
• Roba de treball.

Per a més informació
04.09 Camió grua
04.27 Grua autopropulsada o autotransportada
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