
Omul este măsura tuturOr lucrurilOr.
soluţii ergonomice pentru configurarea optimă  
a sistemelor de lucru.
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ergOnOmie –  
cheia succesului.
În trecut, condiţiile de lucru erau adaptate fără a se avea  
în vedere sănătatea omului. Însă acest lucru s-a schimbat 
fundamental. astăzi, mediul de lucru, procesele şi mijloacele 
de lucru sunt astfel organizate încât să se creeze condiţiile 
optime pentru desfăşurarea activităţii. 

cuvântul magic este ergonomie! acest concept vizează 
configurarea optimă a sistemelor de lucru în sensul corelării 
dintre om, maşină şi mediul de lucru.

ce înseamnă asta în practică? staţiile de lucru ergonomice 
protejează angajaţii împotriva disconfortului psihic şi fizic, 
chiar reducând acest disconfort. În plus, oamenii devin mult 
mai productivi, semnele de oboseală apar considerabil mai 
târziu decât în cazul mediului de lucru tradiţional. Desigur, 
şi întreprinderea Dumneavoastră are de câştigat ca urmare 
a scăderii timpilor de inactivitate datorate ergonomiei.  
căci numai nişte angajaţi sănătoşi şi mulţumiţi pot  
constitui cheia succesului.

*) incapacitate de muncă potrivit datelor din 2014 furnizate de  
casa de sănătate pentru angajaţi din germania (DaK-gesundheit) 

Sistemul muscular-osos

Sistemul respirator

Boli psihice

Traumatisme

Sistemul digestiv

Infecţii

22,7 %

16,8 %

13,7 %

12,2 %

5,5 %

4,8 %

PrOcentual, cele mai frecvente bOli Din 
zilele De incaPacitate De muncă Din 2014* 

imagini: © shutterstock
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Ergonomie

ergOnOmie – DumneavOastră  
sunteţi Punctul central!

mediu de lucru
firma creează un mediu de lucru ergonomic, 

care să ofere angajaţilor siguranţă, să le protejeze 
sănătatea şi să îi motiveze.

staţia de lucru
staţia de lucru este parte integrantă a  

întreprinderii, oferind condiţii de lucru  
optime pentru desfăşurarea eficientă şi  

profesională a activităţilor zilnice.

Protecţia muncii
Prin protecţia muncii se înţeleg produsele folosite 

pe corpul angajaţilor care asigură protecţia şi  
sănătatea acestora. toţi factorii care influenţează 

mediul şi staţia de lucru pot fi filtraţi sau menţinuţi 
complet la distanţă.



mediul de lucru
 ̑ zgomot: Oaze de linişte, izolarea  

maşinilor zgomotoase

 ̑ temperatura ambientală

 ̑ metoda 5s 

 ̑ culorile şi lumina

06 – 15

staţia de lucru
 ̑ iluminarea staţiei de lucru

 ̑ spaţiu accesibil şi vizibil

 ̑ stat în picioare şi aşezat: mese, scaune,  
covoare

 ̑ ridicare şi tragere

 ̑ mijloace de lucru: scule, dispozitive

 ̑ Organizare

16 – 31

Protecţia muncii
 ̑ Protecţie pentru ochi

 ̑ Protecţia auzului

 ̑ Protecţia capului şi a respiraţiei

 ̑ mănuşi

 ̑ Încălţăminte de lucru

32 – 37

ce aşteptări puteţi 
avea de la noi?

38 – 39

ce Înseamnă ergOnOmie ?
ergonomia se ocupă cu organizarea activităţii umane, astfel încât  
siguranţa, sănătatea, motivaţia şi starea generală de bine să fie  
asigurate şi prin urmare să se obţină procese efective şi eficiente  
de lucru, la o calitate superioară a lucrului şi productivitate ridicată.

 ̑ ergonomia nu se raportează numai la obiecte, ci trebuie aplicată şi la 
locul de muncă, incluzând totodată procesele şi mijloacele de lucru.

 ̑ informaţiile despre procesele de lucru sunt esenţiale pentru  
o configurare ergonomică.

 ̑ cunoştinţele despre ergonomie trebuie aplicate atât asupra  
proceselor de lucru cu un necesar de forţă ridicat, asupra celor  
manuale cât şi asupra proceselor de lucru cu scop informativ.

Putere

staţie de lucru ergonomică

staţie de lucru neergonomică

scăDerea PerfOrmanţei În timPul unei ture De lucru

timp în ore
1 2 3 4 5 6 7 8

100 %

80 %

60 % 

40 %

ce avantaje aDuce 
ergOnOmia ?
ergonomia reduce costurile, datorită protecţiei muncii şi sănătăţii  
şi obţine avantaje economice datorită modului economic de lucru  
şi angajaţilor motivaţi.

Avantajele pe care le aduc staţiile de lucru ergonomice firmei şi angajaţilor

Firma Angajaţii

scăderea pe termen lung a numărului de 
angajaţi bolnavi

mai puţine prejudicii aduse sănătăţii

creşterea randamentului şi eficienţei climat mai bun de lucru în întreprindere

creşterea calităţii produselor şi  
serviciilor

volum de muncă mai mic  
(psihic / fizic)

comunicare îmbunătăţită sănătate favorizată şi susţinută 

Îmbunătăţirea imaginii firmei staţii de lucru mai sigure

Pierderile pot fi localizate şi eliminate sporirea eficienţei mentale şi fizice

Optimizarea costurilor ca urmare a  
utilizării eficiente a suprafeţei

motivaţie şi satisfacţie mai mare  
a angajaţilor

5
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ErgonomieErgonomie – Mediul de lucru

zgOmOtul 
izolarea surselor de zgomot –  
crearea unor oaze de linişte.

un pic de zgomot n-a dăunat 
nimănui până acum – dimpotrivă! 
expunerea urechilor la un zgomot 
de 80 db(a) sau mai mult duce la 
riscul de deteriorare pe termen lung 
a auzului. cel mai rău este că această 
formă de pierdere a auzului din cauza 
expunerii la zgomot nu poate fi 
tratată, deci nici vindecată. chiar şi în 
viaţa cotidiană, zgomotul este pur şi 
simplu deranjant. Deseori, este dificil 
să comunici cu colegii şi în plus sem-
nalele şi avertismentele pot rămâne 
insesizabile. De aceea trebuie să se 
facă tot ce e posibil pentru protejarea 
auzului la locul de muncă. angajatorul 
este chiar obligat prin lege să facă 
acest lucru. la nivel tehnic, prin în-
capsularea maşinilor„zgomotoase” în 
carcase sau prin aplicarea de măsuri 
de izolare fonică pentru a aduce aces-
te maşini la un nivel tolerabil. În plus, 
mulţumită evoluţiei tehnologice, în 
prezent se pot obţine dispozitive care 
sunt fabricate astfel încât să gene-
reze mai puţin zgomot. Dacă aceste 
condiţii sunt îndeplinite, se impune 
instruirea angajatului. În acest sens, 
angajatul va fi informat cu privire la 
riscurile expunerii la zgomot, oferin-
du-i-se un consult medical individual.

PericOlele
 ̑ Deteriorarea permanentă  

a auzului.

 ̑ nicio posibilitate de vindecare 
în cazul prejudicierii auzului din 
cauza expunerii la zgomot. 

 ̑ zgomotul este în esenţă  
deranjant.

 ̑ avertismentele pot rămâne  
neauzite.

 ̑ comunicarea este perturbată.

 ̑ zgomotul poate duce la izolare 
socială.
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PrOtecţie ÎmPOtriva zgOmOtelOr Prin:
 ̑ aplicarea măsurilor preventive de protecţie împotriva 

zgomotelor.

 ̑ Operarea dispozitivelor care funcţionează cât mai 
silenţios.

 ̑ Încapsularea maşinilor şi birourilor.

 ̑ aplicarea măsurilor de atenuare fonică.

 ̑ informarea angajaţilor cu privire la riscurile expunerii 
la zgomot.

 ̑ consilierea angajaţilor în domeniul medicinii muncii.

 ̑ marcarea zonelor zgomotoase prin panouri şi altele 
similare.

 ̑ echiparea angajaţilor cu echipamente de protecţie 
auditivă.

Încapsularea maşinilor sau birourilor  
pentru a reduce nivelul de zgomot.

Panourile de atenuare fonică împiedică propagarea  
sunetului prin aer.

cele mai eficiente şi mai ergonomice măsuri de protecţie 
sunt acelea care reduc zgomotul direct la sursă.

În acest sens, sistemele pentru planificarea spaţiului şi 
sistemele de pereţi despărţitori oferă posibilitatea de a crea 
o protecţie foarte eficientă împotriva zgomotului şi prafului.

această izolare optimă a zgomotului chiar de la sursă duce la 
reducerea impactului asupra auzului şi permite concentrarea 
la desfăşurarea lucrului chiar şi în atelierele zgomotoase. 

Întrucât în sistemele pentru planificarea spaţiului şi siste-
mele de pereţi despărţitori nu sunt necesare echipamente 
de protecţie, angajaţii se bucură de confort maxim şi de 
libertate ergonomică de mişcare.

capacitatea de extindere fără probleme şi de deplasare  
la costuri reduse permite utilizarea sistemelor pentru  
planificarea spaţiului acolo unde sunt cele mai eficiente  
şi operaţionale. 

sistemele pentru planificarea spaţiului şi sistemele de pereţi despărţitori 
oferă confort maxim şi libertate ergonomică de mişcare.

capacitate de extindere fără probleme 
şi de deplasare la costuri reduse.
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cOnDiţii ambientale 
fie că este vorba despre umiditate, 
mişcare sau temperatură, o atmosferă 
optimă în încăperea de lucru susţine 
sănătatea şi are efecte pozitive asupra 
randamentului de lucru al angajaţilor.

fiecare om are anumite preferinţe în 
ceea ce priveşte condiţiile ambientale 
în care se simte bine. unuia îi place să 
fie cald, altul se simte în formă maximă 
mai degrabă la temperaturi scăzute. 
cu toate acestea, este posibil să se 
creeze condiţii ambientale la locul de 
muncă în care toţi angajaţii să se simtă 
confortabil. un rol important este jucat 
de temperatura radiaţiilor emanate 
de suprafeţele periferice şi de tipul de 
activitate. Pentru a se simţi confortabil, 
 angajaţii care lucrează stând pe scaun, 
fără să se mişte prea mult au nevoie de 
o temperatură ambientală mai mare 
decât cei care desfăşoară activităţi fizi-
ce solicitante. chiar şi umiditatea aeru-
lui, care variază puternic în funcţie de 
anotimp, este decisivă pentru starea 
de confort. nu trebuie subapreciate 
nici mişcările aerului, care nu se for-
mează numai din cauza uşilor şi feres-
trelor deschise – deci prin curenţii de 
aer – ci şi din cauza pereţilor, pardose-
lilor şi ferestrelor izolate necorespun-
zător sau a instalaţiilor de climatizare 
setate la un nivel prea ridicat. chiar şi 
curenţii de aer afectează în mod diferit 
fiecare om în parte. un remediu poate 
fi instalarea pereţilor despărţitori sau 
mutarea staţiei de lucru. În ultimă 
instanţă, ar trebui de asemenea să se 
schimbe regulat aerul ambiental. ca 
regulă empirică, se poate aerisi scurt, 
cu ferestrele larg deschise, o dată 
până la de trei ori pe oră. Dacă aerul 
de la staţia de lucru este deosebit de 
murdar, trebuie să se ia şi alte mă-
suri. În acest sens ar trebui să se evite 
emisia de noxe încă de la formarea lor, 
precum şi să se monteze instalaţii de 
ventilare. este un fapt cunoscut că în 
condiţii ambientale optime sănătatea 
este protejată şi randamentul de lucru 
creşte.
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Temperatura aerului şi temperatura radiaţiilor

În funcţie de tipul activităţii, se pot da recomandări 
privind temperatura aerului. În acest sens, se presupune 
că temperatura radiaţiilor emanate de suprafeţele 
periferice, cum ar fi pardoselile, pereţii şi plafoanele, se 
încadrează în intervalul temperaturii aerului, respectiv 
nu diferă de aceasta cu mai mult sau mai puţin de 4 °c, 
şi că mişcările aerului sunt limitate. În cazul temperatu-
rilor exterioare ridicate, valorile temperaturii din această 
recomandare trebuie să fie ajustate cu 2 până la 4 °c în 
sens pozitiv. Îmbrăcămintea angajaţilor în acest context 
trebuie văzută ca o compensare a senzaţiilor diferite 
percepute la nivel individual şi nu ca o modalitate de a 
reduce cheltuielile pentru crearea ambianţei în spaţiul  
de lucru.

cOnDiţiile ambientale sunt OPtime  
DatOrită

 ̑ instalaţiilor de climatizare

 ̑ umidificatoarelor

 ̑ instalaţiilor de încălzire / căldurii generate de radiaţii

 ̑ instalaţiilor de ventilare

 ̑ aducţiei de oxigen

 ̑ Plantelor de interior

temperatura aerului în °c
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
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randament în %

umiditate relativă

100 % 50 % 0 %

temperatura aerului în °c
12 14 16 18 20 22 24 26 28
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80
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40
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0

umiditatea relativă a aerului în %

Prea uscat

Plăcut

Prea umed

Amplasarea plantelor în poziţii cheie sporeşte  
umiditatea aerului din spaţiile închise

 ̑ Plantele purifică aerul de substanţe poluante.

 ̑ Plantele acţionează ca un filtru de aer  
şi reduc încărcarea cu bacterii a aerului.

 ̑ zgomotul este semnificativ diminuat.

 ̑ Plantele înfrumuseţează mediul de lucru  
şi au efect de reducere a stresului.

 ̑ metodă naturală de ecranare şi de protejare a vederii, 
precum şi rol de separatoare de spaţiu.

Pereţii despărţitori împiedică formarea de curenţi de 
aer neplăcuţi, reducând costurile pentru energie.

Dispozitivele de climatizare reglează 
temperatura şi umiditatea aerului.

valori minime pentru temperatura aerului la locul de muncă pentru 
diferite activităţi (sursă: asr a3.5)

tipul activităţii temperatura aerului

activitate manuală uşoară, şezând 20 °c

activitate manuală medie, şezând 19 °c

activitate fizică uşoară 19 °c

activitate fizică medie 17 °c

activitate fizică solicitantă 12 °c

suficient de plăcut
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metODa 5s 
eficienţa începe de la detalii.

adevăr universal valabil: scula de care 
ai nevoie acum nu e la locul ei, este 
în dublu exemplar sau deja învechită, 
defectă sau nu mai e sigură. mulţi 
dintre noi nu realizăm întotdeauna că 
putem să ne aranjăm mijloacele de 
lucru în funcţie de frecvenţa cu care 
le utilizăm, pentru a face mai puţine 
drumuri şi pentru a ne organiza mai 
eficient procesele de lucru. 

aceste reguli fac parte din metoda 5s, 
care organizează spaţiul de lucru, eli-
mină ce nu este folositor şi contribuie 
la configurarea unor procese de lucru 
ergonomice.
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Prin metoda de îmbunătăţire concepută în japonia şi deja 
verificată putem crea în 5 paşi un spaţiu de lucru ordonat, 
curat, organizat, sigur şi eficient. sistemul permite să cu-
prindem dintr-o privire întregul mediu de lucru şi reprezintă 
punctul de plecare pentru reducerea cheltuielilor excesi-
ve. metoda 5s ca proces este ancorată pe termen lung în 
cultura organizaţională, iar efectele ei sunt resimţite în mod 
evident de angajaţii din toate treptele ierarhice.

hoffmann group, ca lider în sisteme de parteneriat pentru 
sculele de calitate, vă stă alături în introducerea şi imple-
mentarea metodei 5s la toate nivelurile.

Ordinea la locul de muncă nu numai că sporeşte eficienţa, 
ci şi facilitează desfăşurarea lucrului în condiţii ergonomice, 
de protejare a sănătăţii. 

În sensul 5s, locul de păstrare a sculelor este ales în funcţie 
de frecvenţa de utilizare a lor, ceea ce conduce la un mod 
de lucru ergonomic, care permite evitarea poziţiilor inco-
recte şi a durerilor corporale.

Obiectivele măsurilOr
 ̑ amplificarea capacităţii de repetare a proceselor.

 ̑ Îmbunătăţirea eficienţei la locul de muncă.

 ̑ Obţinerea unei vederi de  
ansamblu ordonate.

 ̑ trasee mai scurte de parcurs pe jos.

 ̑ stimularea motivaţiei angajaţilor prin optimizarea 
mediului de lucru.

 ̑ respectarea prevederilor privind siguranţa.

metODa 5s
 

STA
N

D
A

RD
IZE

 

SHINE
 

SO
RT

 

SUSTAIN
 SET IN ORDER

Înainte: staţiile de lucru înainte de implementarea metodei 5s.

După: un mod de lucru mai sigur şi mai eficient datorită 
ordinii şi curăţeniei.

metoda 5s nu se aplică numai la staţia individuală de lucru, 
ci şi la organizarea întregii întreprinderi. Prin amplasarea 
ergonomică a staţiilor de lucru individuale şi marcarea clară 
a traseelor pietonale sau pentru vehicule, atelierul poate fi 
structurat şi organizat clar.  

astfel traseele parcurse pe jos se scurtează, iar procesele de 
lucru sunt organizate mai eficient. În acelaşi timp, planificarea 
clară a atelierului contribuie şi la respectarea prevederilor 
de siguranţă.

 → Pentru mai multe informaţii 
consultaţi persoana Dvs. 
hoffmann group.
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culOare
Design atrăgător şi un concept cromatic 
bine gândit pentru spaţiul vizual.

Procesele de lucru complexe solicită 
din ce în ce mai mult atenţia asupra 
întregului spaţiu vizual. Prin urmare, 
pentru confortul angajaţilor şi pentru 
o organizare eficientă a lucrului nu 
doar iluminarea staţiei de lucru este 
foarte importantă, ci şi configurarea 
tuturor suprafeţelor învecinate şi 
luminozitatea acestora.

impactul vizual al spaţiului este  
determinat în egală măsură de 
lumină şi de culori. fie că este vorba 
despre uşi sau trepte, pereţi sau pla-
foane, mobilier sau maşini – cel care 
alege culorile potrivite pentru staţia 
sa de lucru va obţine câteva efecte 
secundare plăcute. s-a dovedit chiar 
ştiinţific că anumite nuanţe de culori 
au efect psihologic şi ne pot influenţa 
dispoziţia şi comportamentul. În plus, 
culorile sunt de un real ajutor la mar-
carea informaţiilor, facilitând crearea 
unei structuri pentru ca angajatul să 
se poată orienta mai uşor în staţia de 
lucru. conceptul cromatic se dove-
deşte deosebit de util la organizarea 
sistemului de lucru şi la orientarea 
în acest sistem, în special în cazul 
instalaţiilor foarte complexe. 

un design care respectă conceptul 
cromatic este plăcut la vedere şi 
stimulează motivaţia angajaţilor.
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În general, se poate lua în considerare efectul psihologic al 
fiecărei nuanţe şi, folosind un concept cromatic bine gândit, 
se pot obţine anumiţi stimuli pentru o impresie plăcută 
asupra spaţiului sau pentru a compensa senzaţiile neplă-
cute. utilizarea bine orientată a culorilor conferă structură 
spaţiilor şi facilitează orientarea.

efectele psihologice ale culorilor

culoa-
rea

efect asupra per-
ceperii distanţei

efect asupra perce-
perii temperaturii

stare psihică

albas-
tru

îndepărtat rece liniştitor

verde îndepărtat foarte rece până la 
neutru

foarte liniştitor

roşu apropiat cald foarte iritant, 
neliniştitor

Porto-
caliu

foarte aproape foarte cald stimulator

galben apropiat foarte cald stimulator

maro foarte aproape, 
restrânge spaţiul

neutru stimulator

violet foarte aproape rece agresiv,  
demoralizator

efecte
 ̑ un mediu de lucru îngrijit, bine organizat şi  

plăcut la vedere.

 ̑ angajaţii sunt mai dispuşi să se comporte mai  
grijuliu cu staţiile şi dispozitivele de lucru.

 ̑ un design atrăgător susţine cerinţele angajatorului  
în ce priveşte calitatea.

 ̑ alegere individualizată a culorilor în funcţie de  
specificaţiile dumneavoastră pentru design.

 ̑ satisfacţie mai mare a angajaţilor, ceea ce duce  
la stimularea motivaţiei.

 ̑ se influenţează senzaţia de confort.

 ̑ se susţine organizarea întregului sistem de  
lucru şi orientarea în cadrul acestuia.

 ̑ marcare clară a informaţiilor.

nuanţele de galben şi portocaliu au un efect foarte cald, 
prietenos şi în acelaşi timp stimulator.

culorile verde şi gri deschis au un efect neutru, chiar rece, însă în acelaşi 
timp liniştitor.

nuanţele de gri deschis cu accente de albastru închis conferă  
spaţiului un aspect nobil şi liniştit.



www.hoffmann-group.com

14

ErgonomieErgonomie – Mediul de lucru

lumină – PretutinDeni
tehnologie leD modernă pentru  
iluminarea optimă a mediului de lucru.

O iluminare necorespunzătoare, lipsa 
luminii naturale, lipsa protecţiei  
solare sau reflexiile şi ecranările la locul 
de muncă provoacă în timp tulburări 
de sănătate, scăderea motivaţiei, 
creşterea frecvenţei greşelilor şi chiar 
şi un pericol ridicat de accidentare.

la polul opus, o bună iluminare nu 
stimulează doar randamentul, ci şi 
starea noastră de bine, influenţân-
du-ne bioritmul. lumina naturală 
este deosebit de importantă, având 
efecte pozitive asupra oamenilor atât 
la nivel fizic, cât şi psihic. la fel de 
important este şi contactul vizual cu 
lumea exterioară. O scurtă privire pe 
fereastră poate fi destul de odih-
nitoare. Din acest motiv, ar trebui 
ca spaţiile de lucru – oriunde este 
posibil – să beneficieze de lumină 
naturală şi deschidere vizuală către 
exterior.

folosind măsuri corespunzătoare, 
cum ar fi uşile de sticlă, ferestrele de 
mansardă, supraluminile sau cără-
mizile de sticlă din pereţi, se poate 
asigura pătrunderea luminii naturale 
peste tot. 

Mai mult decât o bună vizibilitate!  
Lumina … :

 ̑ …  previne instalarea de timpuriu a 
stării de oboseală.

 ̑ … creşte randamentul de lucru.

 ̑ … scade rata erorilor.

 ̑ …  diminuează pericolul de  
accidentare.

 ̑ … stimulează starea de bine. 

iluminarea corectă şi ergonomică în 
spaţiul de lucru constă într-o combi-
naţie dintre:

 ̑ iluminarea directă.

 ̑ iluminarea indirectă.

 ̑ lămpile pentru spaţiul de lucru

 ̑ lumina naturală

În funcţie de activitatea desfăşurată 
trebuie să se aleagă o modalitate 
individuală de iluminare.
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Directive şi ÎnDrumări PrivinD  
iluminarea sPaţiului De lucru

 ̑ intensitatea de iluminare trebuie să fie adaptată în 
funcţie de sarcina de lucru, de materialele cu care se 
lucrează şi de tipul de încăpere.

 ̑ cu cât sunt mai mici detaliile în sarcina de lucru, cu 
atât mai iluminat trebuie să fie spaţiul de lucru.

 ̑ cu cât e mai scăzut contrastul, cu atât mai mare  
trebuie să fie intensitatea de iluminare.

 ̑ intensitatea de iluminare trebuie să fie pe cât posibil 
uniformă în întreaga zonă de desfăşurare a activităţii.

 ̑ zona imediat învecinată nu trebuie să fie sub nicio 
formă mai luminoasă decât zona de lucru propriu-zisă.

 ̑ trebuie să se evite sau să se reducă pe cât posibil  
privirea direct în sursa de lumină sau reflectarea  
luminii în ochi.

 ̑ utilizarea luminii cu temperatura de culoare alb cald 
pentru diminuarea afecţiunilor psihosomatice cauzate 
de efectul luminii.

 ̑ lumina nu trebuie să pâlpâie sau să aibă scântei.

 ̑ se va evita formarea de umbre.

cum se POate măsura fizic lumina
Intensitatea luminoasă: intensitatea luminoasă are o 
mare influenţă asupra capacităţii noastre de a determina şi 
efectua toate sarcinile vizuale. unitatea uzuală de măsură 
pentru lumină este lux (lx). 

aceasta indică puterea razelor luminoase pe fiecare supra-
faţă – deci ce flux luminos cade pe o anumită suprafaţă. 

Fluxul luminos se măsoară în lumeni (lm) şi descrie 
puterea de iluminare a unei lămpi în câmpul vizibil. cu cât 
este mai mare valoarea în lumeni, cu atât lampa este mai 
luminoasă.

Culoarea luminii şi temperatura culorii: culoarea luminii 
unei lămpi este descrisă de temperatura culorii în Kelvin (K). 
lămpile uzuale au temperaturi ale culorii mai mici decât 
3300 Kelvin (alb cald), între 3300 şi 5000 Kelvin (alb neutru) 
şi peste 5000 Kelvin (albul luminii naturale). culorile luminii 
influenţează semnificativ atmosfera percepută în încăpere. 
lumina de un alb cald este percepută ca fiind mult mai 
plăcută.

formulă simplă de memorat1: 1 [lx] = 1 [lm] / m²

exemplu: Dacă am nevoie de 500 lx pe suprafaţa mea  
(activităţi de precizie) şi corpul de iluminat trebuie să  
se afle la 1,5 m deasupra mea, atunci am nevoie de  
o lampă cu minim:

x [lm] = 500 lx × (1,5 m)² = 1125 lumeni 

1 formulă foarte simplificată fără a lua în considerare steradienii.
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există suficientă lumină naturală dacă raportul dintre supra-
faţa care permite pătrunderea luminii (de ex. ferestre, uşi, 
pereţi, supralumini) şi suprafaţa de bază a încăperii este cel 
puţin 1:10. Pentru încăperi cu cerinţe mai ridicate privind 

vizibilitatea se pleacă de la un raport de 1:5. În acest caz se 
impun câteva limite (de ex. fără obstrucţii). Pentru a obţine 
intensitatea luminoasă necesară în staţiile de lucru doar 
folosind lumina naturală, există şi alţi factori decisivi.
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lumina În staţia  
De lucru
lumină, acolo unde aveţi  
nevoie de ea – fără restricţii.

nu numai câmpul vizual trebuie să 
fie luminos şi prietenos, ci şi staţia 
individuală de lucru trebuie să fie  
suficient iluminată. În acest sens, 
tipul de activitate joacă un rol impor-
tant în ceea ce priveşte necesarul de 
lumină în staţia de lucru. În acelaşi 
timp, trebuie să se aibă în vedere 
să nu se producă efectul de orbire, 
iar iluminarea să poată fi reglată şi 
estompată individual. Per total se 
pot diferenţia patru tipuri diferite de 
surse de lumină în spaţiul de lucru, 
care trebuie să îndeplinească diferite 
cerinţe, astfel încât fiecare angajat 
să aibă lumină acolo unde îi este 
necesară. trebuie să se poată ilumina 
suficient chiar şi zonele greu accesibile.

Datorită iluminării corecte, ochii pot 
percepe informaţia rapid şi fără efort, 
se poate activa motivaţia şi obţine un 
mod de lucru ergonomic.

În afară de densitatea luminoasă, deci 
de senzaţia de luminozitate pe care 
o percepe omul, şi culoarea luminii, 
spectrul şi redarea culorilor, limitarea 
efectului de orbire şi configurarea 
spaţiului vizual joacă un rol deosebit 
de semnificativ pentru obţinerea 
unui proces de lucru ergonomic.

Densitate 
luminoasă

flux luminos

intensitate de  
iluminare 
2000 lux
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iluminarea Perfectă a staţiei  
De lucru Înseamnă

 ̑ corpuri flexibile de iluminat în zonele greu accesibile.

 ̑ fără formare de umbre datorită fixării individuale pe 
dimensiuni exacte.

 ̑ reglare individuală şi suspendare în funcţie de  
sarcina de lucru.

 ̑ vedere optimă fără contorsionarea corpului.

 ̑ iluminare fără efect de orbire.

 ̑ Ochii percep informaţiile rapid şi fără efort.

 ̑ lumina activează şi susţine motivaţia.

 ̑ angajaţii se simt mai confortabil şi sunt mai motivaţi.

 ̑ reglare individuală în funcţie de sarcina de lucru şi de 
preferinţa pentru utilizarea mâinii drepte sau stângi: 
lumina cade din stânga pentru dreptaci şi din dreapta 
pentru stângaci.

iluminarea încăperii:
 ̑ lumină difuză.

 ̑ iluminare fără umbre.

 ̑ iluminare de fundal.

iluminarea staţiei de lucru:
 ̑ zona imediat apropiată.

 ̑ iluminarea poate fi reglată şi estompată individual.

iluminarea zonei de  
desfăşurare a activităţii:

 ̑ con mic de lumină în zona de desfăşurare a sarcinilor  
ce solicită vederea.

 ̑ iluminarea poate fi reglată şi estompată individual.

iluminarea zonei de desfăşurare 
a activităţii şi grosisment:

 ̑ Îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind vederea.

 ̑ iluminarea poate fi reglată şi estompată individual.

 ̑ grosisment dublu şi câmp vizual mare.

 ̑ con mic de lumină în zona de desfăşurare a sarcinilor ce 
solicită vederea.

intensitatea minimă de iluminare pentru diferite activităţi sau spaţii 
(sursa: asr a3.4 şi Din en 12464-1)

activitate resp. tip de spaţiu lux

suprafeţe de trafic 50 – 100

zonele de expediere şi ambalare 300

lucrări de montaj grosiere 300

activităţi la calculator 500

lucrări de montaj cu grad mediu de precizie 500

lucrări de montaj cu grad foarte ridicat de precizie 1000

reproducerea culorilor, tipărirea culorilor 1500 – 2000

intensitate De iluminare
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sPaţiul accesibil 
scule şi informaţii la distanţa potrivită 
pentru a fi văzute şi apucate.

sPaţiul accesibil
unul dintre elementele de bază 
importante pentru organizarea 
ergonomică a staţiilor de lucru, dis-
pozitivelor şi maşinilor îl reprezintă 
dimensiunile corporale ale omului.  
fiecare om este unic în ceea ce 
priveşte dimensiunile corporale, nu 
există „oamenii medii”. Din acest  
motiv, organizarea sau adaptarea 
incorectă a spaţiilor accesibile  
provoacă adeseori stres fizic din 
cauza aplecărilor frecvente, prepon-
derenţei lucrului în poziţie statică 
sau a lucrului prea frecvent deasupra 
zonei inimii.

sPaţiul vizual
acuitatea vizuală este limitată de 
un anumit spaţiu. Prin urmare, sunt 
necesare mişcări constante ale 
ochilor şi capului şi adeseori chiar ale 
corpului, pentru ca ochii să perceapă 
informaţia vizuală necesară în spaţiul 
de lucru. De aceea, configurarea şi 
dispunerea informaţiilor vizuale în 
spaţiul accesibil ar trebui ajustate în 
funcţie de distanţa de vizualizare şi 
de obţinerea unei poziţii relaxate a 
capului şi ochilor.
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avantajele Organizării OPtime  
a sPaţiului accesibil

 ̑ scurtarea drumurilor de parcurs.

 ̑ reducerea necesarului de spaţiu.

 ̑ reducerea stocului de materiale.

 ̑ Oboseala la lucru fiind redusă, angajaţii au un  
randament optim.

 ̑ Productivitatea creşte datorită condiţiilor perfecte  
de lucru.

 ̑ apucare sigură a materialului corect.

centru de lucru:  
spaţiu accesibil pentru 
ambele mâini în raza 
vizuală optimă:

 ̑ Optim pentru lucrul cu ambele mâini.

 ̑ În câmpul vizual al angajatului.

 ̑ Pentru mişcări fine.

 ̑ Doar mişcarea antebraţului; pentru 
activităţi care necesită control vizual 
de precizie.

spaţiu accesibil în 
raza vizuală maximă:

 ̑ Pentru mişcări grosiere.

 ̑ Doar mişcarea braţului şi antebra-
ţului; pentru activităţi la care nu 
este necesară focalizarea privirii şi 
apucarea sculelor fără control  
vizual direct nu ridică probleme.

spaţiu accesibil pentru 
o singură mână în  
câmpul vizual maxim:

 ̑ Pentru manevrări obişnuite.

 ̑ cu mişcarea umărului şi trunchiului.

Părţile laterale rabatabile permit adaptarea individuală 
la diferite lungimi ale mâinilor. shadowboards – pot fi 
suspendate la 45° – permit apucarea simplă, fără  
îndoirea articulaţiei mâinii. 

Dacă nu există posibilitatea ajustării individuale,  
spaţiile accesibile trebuie configurate în funcţie de  
cea mai mică persoană, întrucât spaţiul accesibil al  
unei persoane mai mari îl include pe cel al unei  
persoane mai mici.  
se vor evita activităţile manuale la limita spaţiului acce-
sibil, întrucât presupun numeroase manevre de lucru 
în poziţie statică. Din acelaşi motiv, în cazul activităţilor 
de lungă durată, se vor monta în spaţiul accesibil  
suporturi confortabile, de ex. pentru coate sau  
pentru antebraţe, cu condiţia ca acestea să nu  
limiteze mişcările.

spaţiul accesibil corespunde spaţiului vizual, astfel 
că recipientele de apucat trebuie dispuse la aceeaşi 
distanţă pentru a evita ajustarea constantă a focalizării 
privirii.

spaţiu accesibil restrâns
spaţiu accesibil extins
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reglare Pe Înălţime 
ergonomie în orice dimensiune. staţia De lucru 

Persoanele care lucrează la o masă 
ce nu poate fi reglată pe înălţime se 
supun unui număr mare de riscuri 
în ce priveşte sănătatea. Dacă blatul 
de lucru este prea înalt, umerii şi 
spatele pot suferi crampe uşoare. 
Dacă înălţimea blatului de lucru este 
prea mică, spatele va fi îndoit prea 
mult. Înălţimea ideală de lucru este 
stabilită de trei factori: tipul sarcinii, 
dimensiunile corporale ale angaja-
tului şi dimensiunile obiectului de 
lucru. 

Înălţimea ideală de lucru se încadrează 
între 800 mm şi 1500 mm. Întrucât 
lucrul deasupra inimii sau aplecarea 
sub 800 mm solicită disproporţionat 
corpul, aceste situaţii trebuie evitate. 
Înălţimea corectă de lucru poate fi 
verificată simplu prin „regula cotului“.

mijlOacele De lucru
Oricât de diferite ar fi dimensiunile 
corporale, piesele şi tipul de prelu-
crare, cu ajutorul unui dispozitiv de 
reglare pe înălţime menghina şi piesa 
pot fi reglate cu uşurinţă pentru o 
poziţie optimă de lucru.

reglarea menghinei în funcţie de 
dimensiunile corpului este deosebit 
de importantă pentru ucenici în 
şcoli şi atelierele-şcoală pentru a 
preveni încă din perioada de creştere 
deformări ale poziţiei cu consecinţe 
grave. În cazul a numeroase lucrări 
executate în menghină dispozitivul 
de reglare pe înălţime facilitează 
garantat lucrul. 
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staţie De lucru reglabilă Pe Înălţime
 ̑ blat de lucru reglat pentru dimensiunile corporale.

 ̑ alternare între lucrul în picioare şi stând pe scaun,  
se evită tensionările şi exercitarea presiunii pe o  
singură parte.

 ̑ Productivitate crescută datorită  
dinamicii în picioare - în şezut.

 ̑ reglare individuală în funcţie de sarcina de lucru.

 ̑ reglare rapidă pe înălţime şi funcţie de memorie  
pentru lucrul în schimburi.

mijlOace De lucru
 ̑ reglare rapidă şi simplă a menghinei cu până  

la 200 mm. reglare perfectă pentru fiecare angajat  
sau ucenic şi capacitate de rotire la 360°.

 ̑ mai puţine dureri de spate, deoarece este posibil 
lucrul în picioare.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza leziunilor  
şi durerilor corporale.

 ̑ Dacă nu este folosită, menghina poate fi complet  
rabatată sub blatul de lucru, ceea ce eliberează mai 
mult spaţiu pe bancul de lucru. 

elevel+
reglarea pe înălţime a blatului de lucru se dovedeşte utilă 
la prelucrarea pieselor de dimensiuni diferite.

elevel
reglarea pe înălţime a întregii staţii de lucru este ideală 
pentru programul de lucru în schimburi şi pentru cazul 
când acelaşi angajat alternează între activităţi în picioare  
şi activităţi pe scaun: scula rămâne mereu la distanţa  
accesibilă potrivită.

„regula cotului” se referă la înălţimea osului cotului atunci 
când braţul stă relaxat pe lângă corp şi antebraţul este  
flexat. Pentru activităţi cum ar fi scrierea, schiţarea, tastarea 
sau activităţi uşoare, înălţimea corectă de lucru este aproape 
egală cu înălţimea cotului astfel stabilită. Pentru activităţi 

cu un necesar mare de forţă înălţimea de lucru este cu  
15 – 40 cm mai joasă decât cotul. la lucrările de mare precizie, 
înălţimea de lucru este la 10 – 20 cm deasupra cotului,  
deoarece sunt necesare mişcări de fineţe mult mai precise.

un arc cu gaz comprimat, 
adaptat pentru greutatea 
menghinei respective, face 
ca menghina să devină 
practic imponderabilă, 
astfel ca aceasta să poată 
fi adusă după desfacerea 
levierului de strângere în 
poziţia dorită de lucru cu 
un necesar mic de forţă.

activităţi 
uşoare

în mm în mm în mm

activităţi  
grele

activităţi  
pe scaun
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POziţia De şeDere 
Dinamism prin alternarea poziţiilor.

POziţia De şeDere
Pe termen lung, atât şederea conti-
nuă, cât şi statul în picioare timp  
îndelungat sunt nesănătoase. În 
vreme ce în numeroase staţii de lucru 
din producţie este preponderent lu-
crul în picioare, în tot mai multe staţii 
de lucru poziţia de lucru adoptată 
este cea de şedere în faţa ecranului. 

În general, orice poziţie a corpului, 
dacă trebuie menţinută un timp 
îndelungat, are efecte negative 
asupra sănătăţii. conceptul dinamicii 
contribuie la reducerea la minim a 
efectelor negative asupra sănătăţii: 
În fiecare staţie de lucru trebuie să 
poată fi posibilă schimbarea din când 
în când a poziţiei corpului. 

libertate De mişcare a 
PiciOarelOr 
libertatea limitată de mişcare a  
picioarelor duce în timp la poziţii 
incorecte. Picioarele încrucişate  
împiedică circulaţia sângelui.

O libertate suficientă în zona  
picioarelor, sub blatul de lucru – în 
special în cazul staţiilor de lucru pe 
colţ – oferă mai multe posibilităţi de 
a schimba poziţiile de şedere pentru 
un lucru mai destins.
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POziţia Perfectă De şeDere
 ̑ reglare individuală în funcţie de dimensiuni  

şi greutate.

 ̑ Diminuarea oboselii cauzate de şederea în poziţii 
rigide.

 ̑ capacitatea de concentrare este stimulată de  
mişcare / schimbarea poziţiei.

 ̑ susţinere şi detensionare optimă a spatelui.

 ̑ mai puţine absenţe din motive medicale.

libertate OPtimă De mişcare a PiciOarelOr
 ̑ libertate de mişcare datorită picioarelor de sprijin 

retrase.

 ̑ rază mai mare de mişcare.

 ̑ suprafaţă de lucru utilă mai mare şi sistematizare  
mai bună.

 ̑ reglare individuală în funcţie de sarcina de lucru.

 ̑ spaţiu liber pentru mişcări de detensionare.

reglarea braţelOr De scaun
aşezarea antebraţelor pe întreaga suprafaţă.

ajustarea graDului De 
Înclinare a scaunului
În cazul unei poziţii de lucru înclinate 
în faţă, unghiul de deschidere al 
corpului este optim, presarea zonei 
coapselor este diminuată.

reglarea scaunului  
Pe aDâncime
coapsa trebuie să se aşeze  
integral pe suprafaţa de  
aşezare.

reglare Pe Înălţime  
a şezutului
90° între antebraţe şi  
braţe, dacă antebraţele  
sunt aşezate orizontal pe  
suprafaţa de lucru.

reglarea greutăţii
 ̑ mobilitatea articulaţiilor.
 ̑ Întinderea corpului.
 ̑ favorizarea circulaţiei sângelui.
 ̑ ajustată la forţa de apăsare.

tehnOlOgie sincrOn
spătar dinamic ajustat în funcţie 
de greutatea individuală.

reglare Pe Înălţime  
a sPătarului
spatele este susţinut în zona 
lombară şi se asigură spaţiul 
liber pentru mişcarea braţelor.

Picior de sprijin retras 
pentru o mai mare 
libertate de mişcare  
a picioarelor.

taburetele de sprijin 
preiau 60 % din greu-
tatea corporală, astfel 
ca picioarele să fie 
detensionate. În cazul 
unei pauze de 2–3 
minute se recomandă 
un taburet de sprijin.

şederea dinamică este posibilă datorită tehnologiei  
sincron şi reglării greutăţii. În funcţie de sarcina de lucru, 
poziţia de şedere poate fi schimbată, astfel încât să se  
evite poziţiile rigide.
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cOvOare Pentru PODea 
uşurarea statului prelungit în picioare.

În numeroase domenii diferite 
angajaţii trebuie să lucreze stând 
în picioare sau să ridice şi să poarte 
obiecte grele. 

statul îndelungat în picioare pe o 
bază dură poate duce la numeroase 
probleme: pe de o parte la contracţii 
musculare, circulaţie proastă şi prin 
urmare la dureri musculare şi articulare.

Pe termen lung, duce la oboseală şi 
diminuarea productivităţii, ceea ce 
în cele din urmă poate cauza boli 
cronice şi înmulţirea absenţelor din 
motive medicale.

În acelaşi timp, un efect prea puter-
nic de amortizare poate avea efecte 
negative, precum oboseala excesivă 
din cauza suprasolicitării muşchilor 
pentru a păstra stabilitatea pe o 
podea moale.

covoarele anti-oboseală asigură gradul 
potrivit de duritate / fexibilitate a 
podelei, pentru a putea lucra destins 
în picioare, un timp mai îndelungat.
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cOvOarele stimulează cOncentrarea
 ̑ Picioarele sunt mai puţin obosite,  

circulaţia e îmbunătăţită.

 ̑ mai puţine dureri musculare şi articulare.

 ̑ repartizare mai bună a greutăţii.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza  
traumatismelor şi durerilor corporale.

 ̑ Prevederile privind siguranţa sunt respectate.

 ̑ siguranţă mai bună împotriva alunecării datorită 
captării murdăriei.

50%

40%

30%

20%

10%

Diferenţa dintre statul pe covoare anti-oboseală şi  
statul pe podele dure sau prea moi.

creşterea randamentului, 
eficienţei şi stării de bine.

Podea dură  covor anti-oboseală Podea prea moale
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riDicarea greutăţilOr 
cum se ridică corect greutăţile şi  
mijloacele tehnice de ajutor.

când e vorba de solicitările fizice, 
adeseori reacţionăm superficial. 
chiar şi obiectele mutate rapid de 
la stânga la dreapta afectează orice 
spate sănătos – există însă mijloace 
tehnice care să faciliteze ridicarea 
greutăţilor sau chiar să micşoreze 
efortul. există de exemplu o gamă de 
macarale simple sau lize de transport, 
sau chiar şi cărucioare cu masă-eleva-
tor, care ridică greutăţile la înălţimea 
de lucru. efortul de ridicare depinde 
atât de vârstă, cât şi de sex. totuşi, 
trebuie să existe şi spaţiile libere şi 
suprafeţele de manipulare corespun-
zătoare pentru a putea ridica sau căra 
greutăţile adoptând o poziţie corectă 
a corpului. 
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cânD riDicaţi cOrect greutăţile
 ̑ evitaţi ridicarea greutăţilor mari.

 ̑ mai puţine dureri de spate.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza  
traumatismelor şi durerilor corporale.

 ̑ se respectă prevederile de siguranţă şi de  
protecţia muncii.

 ̑ aduceţi greutăţile la înălţimea de lucru.

 ̑ transportaţi pe role în loc să ridicaţi.

Oricând este posibil, manevrarea manuală trebuie redusă  
la minim. Dacă ridicarea şi transportul nu pot fi făcute  
cu ajutorul mijloacelor tehnice, angajaţii trebuie instruiţi 
corect şi în mod repetat cu privire la manipularea corectă  
a greutăţilor, mai ales în ceea ce priveşte poziţia corpului. 

În principiu: când este posibil, folosiţi mijloacele de  
ridicare şi transport, întrucât acestea reduc efortul şi  
sporesc eficienţa.

riDicarea şi transPOrtarea cOrectă a greutăţilOr

greutatea maximă care poate fi ridicată şi cărată în funcţie de vârstă

vârsta în ani greutatea pentru 
femei

greutatea pentru 
bărbaţi

15 – 17 10 kg 15 kg

18 – 39 15 kg 25 kg

de la 40 10 kg 20 kg

femei însărcinate

10 kg rareori

5 kg în mod repetat

transportaţi mereu 
greutăţile ţinându-le 
aproape de corp.

efortul resimţit de discurile vertebrale 
atunci când se ridică incorect o greutate, 
cu spatele îndoit, comparativ cu ridicarea 
corectă a greutăţilor, cu spatele drept.

evitaţi transportarea greu-
tăţilor pe o parte – ţineţi-le 
întotdeauna echilibrat pe 
ambele părţi.

când trebuie să parcurgeţi 
distanţe mai mari, folosiţi 
mijloace auxiliare.

✔✖

În catalogul nostru hoffmann group puteţi găsi numeroase 
mijloace pentru ridicarea greutăţilor. cu mare plăcere vă 
oferim sfaturi utile!
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tOtul sub cOntrOl
mai puţine vibraţii, aderenţă mai 
bună, soluţii bine gândite.

vibraţie
sculele manevrate manual transmit 
vibraţiile asupra sistemului mână- 
braţ sau asupra întregului corp. 
aceste vibraţii pot pune în pericol 
sănătatea (de ex. boala degetelor 
albe, tulburări ale irigaţiei sangvine a 
degetelor şi mâinilor) precum şi sigu-
ranţa şi eficienţa procesului de lucru.

Pericolul poate fi diminuat folosind 
mijloace de lucru şi dispozitive tehnice 
de ajutor care să reducă oscilaţiile, 
precum şi prin modalităţi de lucru 
adecvate şi organizarea corespunză-
toare a muncii.

aDerenţă
fie că este vorba despre şurubelniţe, 
cărucioare pe role sau scări – dacă 
sunt prinse ferm, munca devine o 
joacă de copii. De exemplu, în cazul 
şurubelniţelor, formele rotunjite faci-
litează un transfer de forţă mai bun. 
În acelaşi timp, se asigură protecţia 
împotriva rănirii. 

mai mult decât atât, o bună aderenţă 
este deosebit de importantă când se 
lucrează cu mâinile umede sau ule-
ioase. când mijloacele de lucru sunt 
bine ţinute în mână, se poate lucra 
ergonomic.
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vibraţie 
 ̑ un nivel scăzut de vibraţii sporeşte siguranţa şi  

eficienţa procesului de lucru.

 ̑ mânere ergonomice cu strat moale pentru utilizare 
îndelungată fără senzaţie de oboseală.

 ̑ echilibrare optimă a greutăţii.

 ̑ transmisie de forţă mai bună.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza durerilor  
corporale, precum şi a disfuncţiilor neurologice şi 
motorii ale mâinilor şi braţelor.

suPrafaţă aDerentă cu santOPrene®
 ̑ mânere ergonomice: aderenţă ridicată chiar şi atunci 

când mâinile sunt umede sau uleioase; dimensiuni 
diferite.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza  
traumatismelor şi durerilor corporale.

 ̑ transmisie de forţă mai bună, fără răniri din cauza 
formelor rotunjite.

 ̑ Prevederile privind siguranţa sunt respectate.

Practic: zOnă De PrinDere easyhanDle
 ̑ spatele este menajat la transportarea şi ţinerea  

scărilor.

 ̑ Punct optim de transport în centrul de greutate  
al scării.

 ̑ aderenţă maximă la transport, fără tăieturi în palmă.

 ̑ Îmbunătăţirea proceselor şi condiţiilor  
de lucru.

 ̑ Platformele şi scările cu platforme sporesc siguranţa  
şi stabilitatea, împidicând adoptarea unei poziţii  
defectuoase a corpului.

 ̑ rolele reduc la jumătate greutatea care trebuie  
transportată.

 ̑ lucru sigur şi ergonomic cu două mâini libere  
(two hands free).

exemplu de sculă cu nivel scăzut de vibraţi şi aderentă: Polizor unghiular 
cu mâner adaptat ergonomic pentru activitate cu efort redus şi oboseală 
minimă. Poate fi prins optim şi cu mănuşi pentru sudor. recomandat şi 
pentru utilizarea la lucrul peste cap.

zona de prindere easyhandle asigură prin partea moale un confort 
ergonomic şi echilibrat în timpul transportului, siguranţa integrată pentru 
montanţi strângând sigur montanţii scării atunci când este transportată.

mâner ergonomic cu manşon santoprene® 
pentru confort maxim – chiar şi cu mâinile ude 
sau uleioase.

nivel de vibraţii m/s² < 2,5 
(valoare de declanşare)

2,5 – 5 > 5 
(limită de expunere)

Obligaţia angajatorului nu sunt necesare măsuri 
preventive

să evite mărirea nivelului de vibraţii 
suportat de angajat

să reducă nivelul de vibraţii

 
Directiva privind vibraţiile: Directiva europeană 2002/44/ce reglementează gradul maxim admis al vibraţiilor care dăunează sănătăţii, apărute la utilizarea 
uneltelor acţionate şi controlate manual. valorile măsurate indicate mai jos reprezintă 3 valori măsurate axial, ale vibraţiilor mână-braţ în m/s2. valoarea 
indicată se aplică discurilor de debitat. În cazul discurilor de polizare se aplică valori mai mari.

Niveluri tipice de vibraţii ale sculelor manuale

Daltă

maşină de şlefuit

maşină de găurit 
cu percuţie
maşină  
rotopercutantă
şurubelniţă cu 
percuţie

0 5 10 15 20 25 30
nivel de vibraţii ahv (m/s²) 

lucru sigur şi ergonomic cu două mâini 
libere (two hands free).
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ErgonomieErgonomie – Staţia de lucru

Organizare
găsiţi rapid – ordonaţi corect –  
lucraţi ergonomic.

e Preferabil să găseşti,  
În lOc să cauţi
ergonomia nu se referă numai la 
aparatele şi mijloacele de lucru ergo-
nomice, ci se extinde şi la organizarea 
proceselor de lucru. 

mijloacele de lucru care trebuie  
căutate cu ardoare sau curăţate  
intens nu pot fi integrate într-un 
proces de lucru ergonomic.

ergonomia şi organizarea joacă un 
rol decisiv mai ales în ce priveşte 
aspectele economice: 10 minute 
zilnice de căutare a sculelor, într-o 
întreprindere cu 100 de oameni şi un 
salariu mediu de 20 € pe oră, duc la 
costuri anuale de 75.000 € ! costuri 
care ar putea fi economisite cu uşu-
rinţă folosind sisteme ergonomice de 
organizare.

În acest scop, câteva reguli simple 
ajută la organizarea ergonomică a 
proceselor de lucru:

 ̑ În staţia de lucru se păstrează doar 
sculele folosite zilnic.

 ̑ În apropierea staţiei de lucru  
se păstrează sculele folosite  
săptămânal.

 ̑ În departament se păstrează doar 
sculele folosite lunar.

există numeroase mijloace auxiliare 
care facilitează „menţinerea ordinii” şi 
asigură transparenţa şi o manevrare 
rapidă şi sigură.



31

sisteme De Organizare 
 ̑ scula potrivită este apucată dintr-o singură mişcare.  

nu pierdeţi timp căutând.

 ̑ scoaterea în siguranţă a sculei.  
mai puţine răniri.

 ̑ scoatere ergonomică.

 ̑ eform: scula lipsă este recunoscută imediat datorită 
spumei bicolore.

 ̑ locul de depozitare este ales în funcţie de frecvenţa 
utilizării.

 ̑ fiecare dintre mijloacele de lucru  
este marcat şi etichetat clar.

 ̑ Orice obiect poate fi utilizat imediat.

 ̑ etichetare clară şi durabilă.

 ̑ Organizare şi compartimentare în funcţie de  
necesităţile Dumneavoastră.

utilizare mObilă
 ̑ Pot fi folosite şi mobil, în truse şi cutii.

 ̑ totul se menţine în ordine, chiar şi pe drum.

Design sPecial Pentru scule
 ̑ senzaţia de confort este influenţată de design.

 ̑ Disponibilitate mai mare a angajaţilor de a se  
comporta mai grijuliu în raport cu staţiile şi  
dispozitivele de lucru.

 ̑ un design atrăgător susţine cerinţele angajatorului  
în ce priveşte calitatea.

 ̑ gradul de motivare şi satisfacţie a angajaţilor creşte.

 ̑ aceeaşi ref. = aceeaşi culoare.

 ̑ spumele eform pot fi configurate  
în culori individualizate.

banc de lucru asamblat, cu cârlige şi suport easyfix.

În spumele eform fiecare sculă are un loc  
fix, este păstrată protejată iar sculele care lipsesc sunt 
identificate imediat.

vă oferim numeroase posibilităţi pentru a obţine şi menţine 
ordinea la locul de muncă. În funcţie de necesităţi şi cerinţe, 
vă oferim configuraţii în culori individualizate, pentru a 
putea găsi mai rapid obiectele căutate.

etichetarea curată şi clară  
contribuie la menţinerea ordinii!



www.hoffmann-group.com

32

ErgonomieErgonomie – Protecţia muncii

PrOtecţia OchilOr 
şi urechilOr
Protecţie mecanică, optică, chimică, 
termică şi acustică.

Ochii şi urechile sunt printre cele 
mai importante organe de simţ. este 
obligatoriu ca aceste organe de simţ 
să fie suficient protejate, ceea ce este 
stipulat şi în legislaţie. Începând de la 
un nivel de poluare sonoră de 80 db  
angajatorul ar trebui să pună la 
dispoziţie măsuri de protecţie, iar 
de la 85 db angajatorul are obligaţia 
legală de a pune la dispoziţie măsuri 
de protecţie.

cu toate acestea, angajaţii nu acceptă 
mereu mijloacele de protecţie. Dacă 
ochelarii de protecţie alunecă de 
pe nas, braţele acestora sunt prea 
strânse, accesoriile de protecţie 
auditivă sunt deranjante în timpul 
mişcărilor sau chiar cad din urechi, 
angajaţii refuză de cele mai multe ori 
să folosească aceste măsuri de pro-
tecţie. Doar atunci când accesoriile 
de protecţie a ochilor şi auzului sunt 
ajustabile ergonomic, vor fi purtate şi 
îşi vor îndeplini funcţia.

efectele nocive se clasifică astfel:

 ̑ vătămare mecanică 
(de ex. din cauza prafului, aşchiilor).

 ̑ vătămare oculară 
(de ex. din cauza radiaţiilor uv, 
luminii laser).

 ̑ vătămare chimică 
(de ex. din cauza acizilor, bazelor).

 ̑ vătămare termică  
(din cauza căldurii, frigului).

 ̑ vătămare auditivă  
(din cauza zgomotelor puternice).
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PrOtecţia OchilOr
 ̑ ajustabilitate optimă la dimensiunea şi forma capului.

 ̑ Ochelarii nu alunecă de pe nas.

 ̑ fără puncte de presiune după urechi şi în zona  
tâmplelor.

 ̑ vedere optimă fără contorsionarea corpului.

 ̑ Protecţie împotriva prafului, scânteilor şi aşchiilor.

PrOtecţia auzului
 ̑ concentrare mai mare asupra lucrului.

 ̑ frecvenţă redusă a greşelilor.

 ̑ eficienţă mai mare.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza expunerii  
la zgomot.

 ̑ Păstrarea capacităţiii auditive.

 ̑ Prevederile privind siguranţa sunt respectate.

Ochelari de protecţie 
ultra uşori şi confortabili 
cu lentile mari, potriviţi 
pentru diferite forme 
ale feţei. Designul unic 
floating lens asigură 
o flexibilitate ridicată, 
ajustabilitate foarte bună 
şi prindere optimă.

Pictograma pentru protecţia ochilor

Pernuţe pe braţe fără condens

reglarea lungimii 
braţelor

extrem de rezistenţi la 
zgârieturi

reglarea înclinării 
braţelor

supra-ochelari

Pernuţele de pe braţe şi reglarea înclinării braţelor permit 
ajustarea fără presiune a ochelarilor de protecţie la forma 
feţei. Prin reglarea lungimii braţelor se împiedică aluneca-
rea ochelarilor de protecţie de pe nas. De asemenea, oche-
larii de protecţie trebuie să nu se aburească, să fie rezistenţi 
la zgârieturi, astfel ca vederea să fie mereu clară şi să nu se 
întrerupă mereu procesul de lucru pentru ştergerea oche-
larilor. Pentru persoanele care poartă ochelari de vedere, se 
recomandă ochelari de protecţie care pot fi purtaţi peste 
ochelarii de vedere. folosind un model fără rame şi lentile 
mari, angajatul se bucură de un câmp de vizualizare mare 
fără a fi nevoie să îşi răsucească trupul.

alegerea tipului de protecţie a auzului în funcţie de condiţiile de lucru

condiţii de lucru căşti de protecţie 
auditivă

Dopuri de urechi 
refolosibile

Dopuri de urechi de 
unică folosinţă

căşti de protecţie 
auditivă cu dopuri 
interne

Dopuri de urechi 
reutilizabile, cu şnur

temperatură  
şi umiditate ridicată

– + + + +

Praf
○ – + – –

expunere repetată la zgo-
mot intens, de scurtă durată

+ – – + –

localizarea surselor de 
zgomot

– + + + +

vibraţie şi mişcare mai 
rapidă a capului

○ + + ○ ○

substanţe de lucru, murdărie 
şi aşchii metalice pe mâini

+ ○ + ○ ○

componente în mişcare ale 
maşinilor

+ + + ○ –

zgomotul nu este niciodată acelaşi. Din acest motiv, pentru 
fiecare condiţie de lucru există accesoriul recomandat 
de protecţie, astfel încât să nu se asigure doar protecţia 
auditivă, ci şi menţinerea libertăţii de mişcare. De exemplu, 
dopurile de unică folosinţă şi dopurile reutilizabile sunt 
recomandate la temperaturi ridicate, dar şi în cazul vibra-
ţiilor şi mişcărilor rapide ale capului. căştile de protecţie 
auditivă ar trebui utilizate de fiecare dată când se lucrează 
cu substanţe care duc la contactul mâinilor cu impurităţi 
sau aşchii de metal. iar căştile de protecţie auditivă cu 
dopuri sunt recomandate mai ales la expunerea de scurtă 

durată, repetată la zgomot sau la localizarea surselor de 
zgomot. În plus, trebuie să se aplice preventiv măsuri de 
protecţie împotriva zgomotului, deci înainte de a fi afectat 
auzul. astfel, concentrarea la lucru poate fi mult mai mare, 
se întregistrează mai puţine erori şi se sporeşte eficienţa. 
Drept rezultat, absenţele din motive medicale sunt reduse 
şi se respectă totodată reglementările legale privind sigu-
ranţa. la alegerea tipului de protecţie auditivă trebuie să se 
aibă în vedere două aspecte de mare importanţă: valoarea 
izolării fonice şi confortul personal.

+ = indicat în principiu ○ = indicar în anumite condiţii – = nu este indicat în principiu
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PrOtecţia caPului 
şi a resPiraţiei 
accesorii adaptate ergonomic,  
confortabile.

PrOtecţia caPului
 ̑ traumatismele craniene ocupă 

poziţia a treia ca incidenţă.

 ̑ 12 % dintre accidente reprezintă 
traumatisme craniene provocate 
de obiecte în cădere, greutăţi  
suspendate şi lovirea capului.

 ̑ 28 % dintre traumatismele  
craniene mortale sunt cauzate de 
obiectele care au zburat, au căzut, 
s-au răsturnat sau au alunecat 
dintr-odată.

căştile de protecţie sunt adeseori 
enervante: fie sunt apăsătoare, fie 
alunecă. Din acest motiv, de cele mai 
multe ori nu sunt purtate. folosind o 
protecţie pentru cap ajustabilă indi-
vidual şi ergonomic, disponibilitatea 
de a purta cască de protecţie devine 
mai mare. Doar astfel, acest accesoriu 
îşi îndeplineşte rolul!

PrOtecţie resPiratOrie
accesoriul pentru protecţia respi-
raţiei nu trebuie să fie deranjant în 
timpul lucrului, nu trebuie să preseze 
şi trebuie să se aşeze optim pe faţă. 
În cazul în care protecţia respiratorie 
şi ochelarii de protecţie se poartă 
în acelaşi timp, trebuie să se evite 
aburirea ochelarilor. Doar aşa anga-
jaţii sunt dispuşi să poarte protecţia 
respiratorie, protejându-şi astfel 
sănătatea.
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PrOtecţia OPtimă a caPului
 ̑ Protecţia pentru cap se aşază bine pe cap fără să fie 

apăsătoare, poate fi reglată cu uşurinţă pe lăţime 
datorită sistemului cu rotiţă.

 ̑ fixarea accesoriilor de protecţie auditivă şi a lanternei 
de frunte pe cască fără a afecta procesul de lucru.

PrOtecţia resPiratOrie Perfectă
 ̑ măştile ergonomice susţin mişcările individuale ale 

corpului, reduc efortul şi sporesc confortul.

 ̑ flexibilitatea măştii în zona nasului trebuie să asigure 
cea mai mare compatibilitate cu ochelarii de protecţie 
(să împiedice aburirea ochelarilor din cauza expiraţiei). 
masca trebuie să se potrivească perfect etanş pe faţă.

 ̑ cadrul ergonomic al măştii cu zone moi flexibile pe 
bărbie şi nas se potriveşte perfect pe fiecare formă a 
feţei. 
Datorită materialului flexibil, care protejează pielea, 
masca este plăcută la purtare, fără să strângă.

 ̑ cu filtrele eficiente de mare suprafaţă, respiraţia  
rămâne aproape naturală, acestea asigurând aportul  
de aer chiar şi în condiţii dificile de lucru.

ajustabilitate inDiviDuală
În conformitate cu art. 2 din regulamentul privind utilizarea 
echipamentelor de protecţie personală, se vor alege numai 
acele accesorii de protecţie a capului care se potrivesc  
fiecărui utilizator sau care pot fi ajustate.

În general, există căşti de protecţie în trei dimensiuni. 
Pentru a putea fi reglată resp. ajustată cu precizie, casca de 
protecţie potrivită se amplasează astfel încât benzile să stea 
direct pe cap. reglarea se va face astfel încât banda să stea 
pe cap fără să fie apăsătoare. banda elastică permite  
reglarea proporţională uşoară a benzii de prindere  
pe cap, fără a afecta stabilitatea.

ajustarea se realizează deosebit de simplu în cazul căştilor 
de protecţie a căror bandă de prindere pe cap e prevăzută 
cu prindere velcro sau cu cheie rotativă.

Dincolo de cerinţele legale, protecţia capului trebuie să  
fie ergonomică şi să nu deranjeze la purtare. Dacă trebuie 
scoasă şi pusă din nou pe cap deseori, casca de protecţie 
trebuie să poată fi desfăcută şi prinsă rapid şi simplu.

totodată trebuie să permită prinderea sigură a accesoriilor 
de protecţie auditivă şi a lanternei de frunte, astfel încât să 
nu se afecteze procesul de lucru.

Datorită sistemului cu rotiţă, reglarea lăţimii se face cu 
uşurinţă. 
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PrOtecţia mâinilOr  
şi PiciOarelOr
argumente puternice stabilite.

mănuşi
mănuşile trebuie în principiu să 
protejeze mâinile. Însă în acelaşi timp 
trebuie să fie şi plăcute la purtare, 
să permită respiraţia pielii şi să o 
protejeze, fără a afecta simţul tactil. 
la utilizarea sculelor manuale cu 
vibraţii puternice, mănuşile ar trebui 
să reducă vibraţiile.

Încălţăminte
Încălţămintea de protecţie are drept 
rol principal să protejeze picioarele. 
Prin aceasta se înţelege nu numai 
protecţia directă împotriva acciden-
tării în cazul pericolelor mecanice, 
electrice, chimice şi termice, ci şi 
reducerea solicitărilor la care este 
supus purtătorul în timpul lucrului şi 
care pot duce la oboseală, scăderea 
capacităţii de lucru sau a motricităţii 
corporale. Drept consecinţă, concen-
trarea scade şi riscul de accidentare 
creşte. nu în ultimul rând, încălţă-
mintea de protecţie este purtată în 
medie 8 ore pe zi, ceea ce de cele mai 
multe ori înseamnă mai mult decât în 
cazul încălţărilor sport.
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Mănuşi din bumbac ++ + ++ – – x x 13,0 g

mănuşi tricotate fin din bumbac / nylon cu protuberanţe din PVC + + ++ ○ ○ x – 28,2 g

mănuşi tricotate fin cu strat de acoperire din poliuretan ++ + + ○ ○ – – 13,4 g

mănuşi tricotate fin din nylon 18 gauge, cu strat de acoperire din poliuretan ++ ++ ++ ○ + – – 8,0 g

mănuşi tricotate fin cu strat de acoperire din poliuretan pe poliamidă 
foarte uşoară

++ ++ ++ ○ ○ – x 8,0 g

mănuşi tricotate fin extrem de uşoare şi subţiri ++ ++ ++ ○ + – – 7,4 g

mănuşi tricotate fin din nylon cu strat de acoperire din nitril microporos, 
expandat special 

+ ++ + + ○ – – 22,4 g

mănuşi tricotate fin, fără cusătură, cu strat de acoperire din spumă  
de nitril

++ ++ ++ ○ + – – 20,4 g

mănuşi tricotate fin cu strat de acoperire din nitril microporos + ++ ++ ○ ++ – – 23,0 g

Mănuşi din piele de Napa cu suprafaţă dorsală din material textil, prindere 
velcro pe încheietura mâinii

++ ++ + + – – – 8,0 g

Încălţămintea de 
protecţie trebuie să poată fi ajustată 
pentru fiecare purtător, ceea ce 
înseamnă de asemenea că trebuie să fie disponibilă în 
mai multe mărimi, astfel încât să se asigure ajustabilitatea 
optimă. ca alternativă, ajustarea este de asemenea posibilă 
folosind o talpă anatomică interschimbabilă cu reglare pe 
lăţime. capacitatea ridicată de facilitare a respiraţiei pielii, 
care reduce transpiraţia şi menţine picioarele uscate,  
contribuie totodată la sporirea confortului.

++ = indicat în mod special; + = indicat; ○ = indicat în anumite condiţii; – = neindicat / nu se aplică; x = se aplică

mănuşi
 ̑ materialul elastic este mai confortabil,  

iar mâna este supusă unui efort mai mic.

 ̑ Oboseală redusă a mâinilor.

 ̑ confort ridicat la purtare.

 ̑ senzaţie tactilă optimă.

 ̑ mai puţine absenţe de la lucru din cauza  
traumatismelor şi durerilor corporale.

 ̑ folosind echipamentul corespunzător de protecţie, 
obiectele cu muchii ascuţite pot fi transportate mai 
ergonomic, adică mai aproape de corp.

Încălţăminte
 ̑ reducerea solicitărilor, diminuarea oboselii, randa-

ment de lucru mai bun, mai puţine efecte negative 
asupra corpului.

 ̑ Presiunea redusă sporeşte concentrarea şi diminuează 
riscul de accidentare.

 ̑ confort ridicat la purtare datorită ajustabilităţii  
individuale la diferite măsuri; în timpul zilei,  
picioarele se umflă şi se dezumflă.

 ̑ funcţia de protecţie este asigurată numai dacă  
încălţămintea este ergonomică şi ajustabilă  
individual, ceea ce o face purtabilă.

 ̑ greutatea redusă a încălţămintei are efect de  
detensionare.

Încălţăminte De PrOtecţie



www.hoffmann-group.com
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ErgonomieErgonomie – Aspecte generale

ce aştePtări Puteţi 
avea De la nOi ?
vă sfătuim, planificăm şi dezvoltăm 
împreună cu Dumneavoastră staţii 
de lucru complete şi ergonomice.

De la idee până la produsul finit ergonomic şi verificat din punct 
de vedere tehnic. Dezvoltat şi modelat pornind de la experienţele 
cuprinzătoare şi numeroasele încercări in situ. numeroasele premii 
primite confirmă: noi ne-am înţeles clienţii.
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cOnsultanţă De sPecialitate
 ̑ cunoştinţe aprofundate despre produs şi instruire  

privind manevrarea sistemelor pentru staţiile de lucru.

sOluţii cOmPlete
 ̑ Dezvoltare şi planificare împreună cu clientul,  

la faţa locului.

 ̑ realizarea completă a staţiilor de lucru ergonomice, 
cu respectarea protecţiei muncii.

cOnfigurarea staţiilOr De lucru mODulare
 ̑ componentele sunt compatibile unele cu celelalte  

şi prin urmare pot fi completate şi extinse.

 ̑ Posibilitatea de echipare ulterioară ergonomică  
a mobilierului de la locul de muncă,  
începând de la producţia individuală la montarea 
continuă.

 ̑ evitarea timpilor de echipare la schimbarea staţiei  
de lucru a angajatului în sensul de „lean Production”.

DezvOltare cOntinuă a sistemelOr 
nOastre Pentru staţiile De lucru

 ̑ Workstation elevel şi elevel+.

 ̑ un nou model de scaun garant.

configuraţi-vă proiectul în funcţie de propriile necesităţi. vă suntem tot timpul alături, de la consultanţă şi planificare, până la montaj.  
folosind planurile noastre caD, puteţi avea încă de la început o imagine clară a proiectului pe care l-aţi planificat.



sOluţii ergOnOmice şi mai multe 
Pentru ÎntrePrinDerea şi angajaţii 
DumneavOastră.

fie că este vorba despre echipamente şi mobilier industrial, echipamente  
de protecţie, sau scule de calitate – în cele  două cataloage hoffmann group 
veţi găsi totul pentru ca producţia Dvs. să fie optimal concepută din punct de 
vedere ergonomic.
www.hoffmann-group.com
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