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Wybrane aspekty 
organizacji pracy 
z wykorzystaniem maszyn rêcznych
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W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotycz¹ce organizacji pracy na stanowiskach 
pracy wyposa¿onych w maszyny rêczne. Uwzglêdniono wymagania prawne i dobre prak-
tyki oraz opisano ró¿ne rozwi¹zania techniczne. Scharakteryzowano problemy zwi¹zane 
z doborem maszyn oraz ich obs³ug¹ i konserwacj¹. Odwo³uj¹c siê do wyników przeprowa-
dzonych badañ wskazano, ¿e ze wzglêdu wzrost grupy starszych operatorów istotny jest 
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stanowisko pracy, organizacja pracy, wytyczne ergonomiczne
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This paper presents selected aspects of the organization of work at workstations equipped with 
������������������#�$��������������������%������������������������&��������������������������#�$��
also considers problems related to machine selection and operation, and maintenance. The results 
of the study show that due to the increasing number of older operators, it is important to select the 
right workers for specific types of work. Due to the decreasing physical capabilities of this group 
of workers, it is necessary to reduce musculoskeletal load of the upper limbs.  
�#& �'
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tion, ergonomics guidelines
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Maszyny rêczne s¹ powszechnie stosowane 

do wykonywania pracy mechanicznej. Ich mobil-
��
'���������(��������������������'������-
nych miejscach pracy. Czasami mo¿na dziêki nim 
zast¹piæ i przyspieszyæ pracê, która by³a dotych-
czas wykonywana prostymi narzêdziami, takimi 
jak wkrêtaki, pi³y rêczne lub m³otki. Maszyny 
rêczne s¹ chêtnie u¿ywane zarówno do prac do-
mowych, jak i przez profesjonalistów. W efekcie 
�������� ���� ������ ������� ��� ��	�� 
�������
(4,4% rocznie), w tym w Europie Wschodniej 
(4,9% rocznie), [1].

Trzymane w rêku lub prowadzone rêcznie 
(przy pomocy specjalnego zawieszenia) maszyny 
znajduj¹ siê zawsze blisko operatora, co oznacza, 
¿e ich poruszaj¹ce siê i czasami nieos³oniête 
���������� �������� ����� 	����� �����0'� ����
w po³o¿eniu, w którym wejd¹ w kontakt z cia³em 
operatora [2].

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa i ograni-
��������������!���	�������
�����������������-
go, wa¿ne jest zwrócenie uwagi tak¿e na aspekty 
ergonomiczne, zwi¹zane z pewnym trzymaniem 
maszyny za uchwyty. Operator powinien tak 
trzymaæ maszynê, aby zachowywaæ jak najlepsze 
�������
�������������������(����� ��������-

����������������"������������������356#

Specyfika maszyn rêcznych zosta³a tak¿e 
dostrze¿ona w rozporz¹dzeniu w sprawie za-
sadniczych wymagañ dla maszyn [4]. Zawarto 
����������������������������������������
���
powierzchni podpieraj¹cych oraz liczby uchwy-
tów i wsporników o stosownych wymiarach, 
rozmieszczonych tak, aby zapewniæ maszynie 
���������
'����������������������������������
warunkach u¿ytkowania. Je¿eli maszyny s¹ wy-
posa¿one w uchwyty, których nie mo¿na zwolniæ 
podczas pracy (zachowuj¹c bezpieczeñstwo), 
to wtedy odpowiednio po³o¿one i znajduj¹ce siê 
w zasiêgu r¹k operatora elementy sterownicze 
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powinny umo¿liwiæ pewne uruchamianie i zatrzy-
mywanie maszyny (bez zwalniania uchwytów). 
Operator nie mo¿e w sposób przypadkowy uru-
chomiæ maszyny lub kontynuowaæ pracy.

Istotne ze wzglêdów bezpieczeñstwa 
jest równie¿ zapewnienie takiej konstrukcji 
�����(� ������ ���������� �� 
��
��� ����
��-
nych przypadkach kontrolê wzrokow¹ strefy 
niebezpiecznej w trakcie kontaktu narzêdzia 
z materia³em obrabianym. Instrukcja do³¹czona 
do maszyny, oprócz danych dotycz¹cych emisji 
ha³asu, powinna tak¿e zawieraæ informacje 
o poziomie drgañ przenoszonych w trakcie 
pracy na koñczyny górne operatora.

Celem artyku³u jest przedstawienie istot-
nych aspektów organizacji pracy stanowisk, na 
których wykorzystywane s¹ maszyny rêczne, 
z uwzglêdnieniem wymagañ prawnych i zasad 
bhp. Opisano przyk³adowe rozwi¹zania technicz-
ne stosowane w wybranych rodzajach maszyn 
rêcznych, które pozwalaj¹ na spe³nienie tych 
wymagañ i zasad. Zwrócono uwagê na problemy 
zwi¹zane z doborem maszyn oraz ich obs³ug¹ 
i konserwacj¹, a tak¿e doborem pracowników, 
ze wzglêdu na zmianê struktury wiekowej u¿yt-
kowników maszyn, tj. ������������ ��������
���
grupy starszych operatorów [5].

��	������	��	���	��������
	�	��	�
����	���������	
�����������

Wymagania prawne dotycz¹ce tematyki 
artyku³u wywodz¹ siê g³ównie z przepisów 
zwi¹zanych z dyrektyw¹ ramow¹ 89/391/EWG 
[6], zaliczan¹ do tzw. dyrektyw spo³ecznych. 
Dyrektywy te s¹ g³ównie adresowane do praco-
������(��������
���������������������������
�����������������
����������(������������
(tak¿e rêczne), urz¹dzenia, narzêdzia oraz 
instalacje. Tê grupê dyrektyw opracowano, 
aby zapewniæ pracownikom ochronê zdrowia 
i bezpieczeñstwo podczas wykonywania obo-
wi¹zków s³u¿bowych.

Kodeks pracy wymaga, aby pracodawca 
przeprowadza³ ocenê ryzyka zawodowego 
zwi¹zanego m.in. z czynnikami ergonomicznymi 
oraz organizacj¹ pracy w sposób zapewniaj¹cy 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy [7].

Rozporz¹dzenie w sprawie ogólnych przepi-
sów bhp stanowi równie¿, aby stanowiska pracy 
by³y urz¹dzone stosownie do rodzaju wykonywa-
���� ��� ����� �����
��� ����� �����"��������
�	�
����
��� �����������(� �� ���������������
wymagañ ergonomii [8].

>�
���������������������������������-
��������� ����
������ ����� ����������� ����
wyznaczony przez niego pracownik (organizator 
stanowiska pracy) bierze pod uwagê zakup 
nowych maszyn, musi wtedy tak¿e wykazaæ 
���� �������
���� ������������ �����!(� ������
powinny byæ spe³nione przez producentów [4]. 
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa na stano-
wisku pracy powinien wtedy tak¿e sprawdziæ 
dostosowanie maszyn u¿ytkowanych do tzw. 
minimalnych wymagañ [9].

�	
	�����!�����	
�������������
���
�	����
����	��

Podczas doboru maszyn rêcznych do pracy 
������ ���'� �����
'(� ����� ������� �������
������������
��������������������������������#�
?�����������������������
�������������������-
stêpuj¹ce pytania:

H������������������0���	�����������������L
• czy praca odbywa siê na otwartym terenie, 

czy w pomieszczeniach pracy?
H��������������������
'�����L
• kto bêdzie obs³ugiwa³ maszyny?
• kto i jak bêdzie serwisowa³ maszyny?
H��������������������������
'������������

maszyn rêcznych?
• jakie wyposa¿enie powinno byæ dostarczone 

z maszyn¹?
Przed zakupem nowych maszyn istotne 

���������������������������������������������
��#�
Szczegó³owa analiza tego dokumentu pozwoli 
uzyskaæ odpowiedzi na istotne pytania:

• kto jest producentem/upowa¿nionym 
przedstawicielem?

• czy jest dostêpna dokumentacja maszyn?
• które dyrektywy s¹ przywo³ane?
• które normy zharmonizowane s¹ przywo-

³ane (czy zgodne z przeznaczeniem maszyny)?
• czy na podstawie danych producenta po-

danych w deklaracji mo¿na zlokalizowaæ punkty 
serwisowe maszyn?

Nale¿y równie¿ sprawdziæ, czy instrukcja 
obs³ugi maszyny zawiera wszystkie informacje 
wymagane w rozporz¹dzeniu w sprawie zasad-
niczych wymagañ [4].

��!�	��������"�	��	������������
���	
���	����������������	��	#"���
�������!��������$
��	���	��

Przy wyposa¿eniu stanowisk pracy w ma-
szyny rêczne, zw³aszcza nowe, warto jest tak¿e 
przeprowadziæ ich kontrole wstêpne, niezale¿nie 
od sk³adanych przez sprzedaj¹cego pisemnych 
lub ustnych deklaracji zapewnienia bezpieczeñ-
stwa akceptowalnego ryzyka. Nale¿y przy tym 
zwróciæ szczególn¹ uwagê na:

• os³ony narzêdzi
H� ��������
'� �� "�����������
'� ����������

sterowniczych
• zapobieganie zetkniêciu siê z nieos³oniêtym 

narzêdziem
• zapobieganie skutkom zakleszczania siê 

narzêdzi w obrabianym materiale
• zapobieganie nieoczekiwanym ruchom 

narzêdzia/maszyny
H��������
'����������������������������V

maszyny
• zapewnienie statecznego prowadzenia 

maszyn podczas pracy
• woln¹ przestrzeñ robocz¹ stanowiska, 

w celu zapewnienia swobodnego manewrowania 
maszyn¹ podczas pracy

H� ������������ 
������ ������������� ����!�
i ha³asu.

2���#%""���#	%�(	��'"(
"�	'���"&*	
 	��'�����&$	$��#'���#

W maszynach rêcznych stosowane s¹ ró¿ne 
rozwi¹zania techniczne w celu zapobiegania 
skutkom zakleszczania siê narzêdzia w obrabia-
nym materiale. W wiertarkach powstaniu wstecz-
nego momentu obrotowego, wystêpuj¹cego przy 
nag³ym zakleszczeniu siê wiert³a, zapobiegaj¹ 
sprzêg³a przeci¹¿eniowe (rys. 1.).

Przypadkowe uruchomienie narzêdzi 
'���"&*

W maszynach rêcznych stosowane s¹ tak¿e 
zabezpieczenia przed przypadkowym urucho-
mieniem ich narzêdzia roboczego, które polegaj¹ 
na aktywizacji dwóch niezale¿nych elementów 
sterowniczych. Przyk³adowo, w spalinowych 
������
���� ���������� 	�!��������� X��#� Y#\�
zastosowano w tym celu przycisk przyspiesznika 
(znajduj¹cy siê z do³u uchwytu tylnego – a) i jego 
blokadê (znajduj¹ca siê u do³u tego uchwytu – b).

Rys. 1. Sprzêg³o przeci¹¿eniowe w wiertarce elektrycznej
3�1�	��	�4#'���
	�!�*	��	��	#�#�'�	
'���

Rys. 2. Zastosowanie dwóch elementów sterowniczych (a – przycisk 
przyspiesznika, b – blokada), wymagaj¹cych aktywizacji w celu 
uruchomienia napêdu pi³y ³añcuchowej
3�1�	��	5 �	���'��	#�#$#��%	6�	7	�*'����#	�'�11#')	�	7	�*'����#	���8)	
 *�*	'#9!�'#	���4�����	��	�'
#'	��	���4��#	�*#	%� 	*���	
'�4#

a)

b)

automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe 
– zapobiega powstawaniu 
niebezpiecznego wstecznego momentu 
obrotowego wystêpuj¹cego przy 
nag³ym zakleszczeniu siê wiert³a

silnik

elementy
sterownicze
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£atwe manewrowanie maszynami rêcznymi
Budowa niektórych maszyn rêcznych, zw³asz-

cza tych o du¿ej masie, powinna zapewniaæ 
bezproblemowe manewrowanie podczas pracy. 
�̂����"���������������'���#���������
������-

larce ³añcuchowej poprzez zmianê jej konstrukcji 
i zastosowanie odpowiedniej budowy w celu 
�������������
������������
����������X��#�5#\#

����#"��:;	�'� �
"#���	$�%"&�	'("�&*
Wa¿nym dzia³aniem przy doborze ma-

���� �������� ����� ������������ ���������
���
ich prowadzenia podczas pracy. Je¿eli stanowisko 
pracy jest wyposa¿ane np. w pilarkê tarczow¹, 
to w takim przypadku nale¿y zwróciæ uwagê 
����	�
�����X����������������������������-
wania i konstrukcji konkretnej maszyny) budowê 
stolika i odpowiedni kszta³t uchwytów maszyny 
������������������������������������
������-
wadzenia (rys. 4.)

�1'���"���#	��"��$!	
'1�+	 
przenoszonych na operatora

Bior¹c pod uwagê zagro¿enia powodowane 
przez drgania przenoszone na koñczyny górne 
operatorów nale¿y sprawdziæ, czy w maszynach 
s¹ stosowane rozwi¹zania techniczne zmniejsza-
j¹ce ryzyko z tym zwi¹zane. Takimi rozwi¹zaniami 
mog¹ byæ amortyzatory (rys. 5a, b,c).

Drgania mog¹ byæ tak¿e ograniczone dziêki 
zastosowaniu narzêdzi roboczych o specjalnej bu-
�����(���#��������������������
��������������
³añcuchowych (rys. 6.). Ogniwo tn¹ce przedsta-
wione na rysunku zosta³o zeszlifowane w tylnej 
���
��� �	�������� 
��������#�_����� ���������!�
pomiêdzy zêbem tn¹cym i prowadnic¹ spe³nia rolê 
amortyzatora – je¿eli z¹b natrafi na drewno, to od-
�������������	���������������
'�������������������
zostanie zaabsorbowana przez pi³ê ³añcuchow¹.

Akceptowany poziom ryzyka zawodowego 
podczas u¿ytkowania maszyn rêcznych

Wa¿ne przy organizacji stanowisk pracy 
wyposa¿onych w maszyny rêczne jest zapew-
nienie przestrzegania podstawowych zasad 
bezpieczeñstwa przy ich u¿ytkowaniu (zarówno 
tych udokumentowanych w instrukcjach, jak 
i wyuczonych na szkoleniach).

W przypadku rêcznych elektrycznych pilarek 
tarczowych podstawowe zasady bezpieczeñstwa 
dotycz¹:

• czyszczenia i sprawdzenia pilarki przed 
rozpoczêciem pracy

• trzymania i prowadzenia pilarki
• ciêcia na pe³nych obrotach
• zapobiegania zakleszczeniu pi³y tarczowej
• doboru pi³ tarczowych do rodzaju prac 

X������ ���� 
������(� �����	��� ������ �������
���#� �� �������
��� ��� �����
��� �� �������� ��������
materia³u)

• zapobiegania uszkodzeniom pi³ tarczowych
• mocowania przedmiotów obrabianych.
Podczas u¿ytkowania maszyn rêcznych 

z napêdem pneumatycznym te zasady dotycz¹:
• procedur pod³¹czania i uruchamiania
• sposobu trzymania podczas pracy
• mocowania narzêdzi roboczych
• sposobu doprowadzenia instalacji powietrz-

nej do maszyn
• postêpowania w przypadku uszkodzenia
• sposobu przechowywania (pozwalaj¹cego 

na ochronê przed uszkodzeniami i zanieczysz-
czeniem).

Wyposa¿aj¹c pracowników w spalinowe 
������
�����������	�!���������������������'`

• sprawdzenie stanu technicznego pilarki 
przed rozpoczêciem prac

H� �	�
����� ����������� ��������� �����������
paliwa i oleju (zachowanie przepisów ppo¿.)

H� �	�
����� X������� �� ����������\� �����������
procedury uruchamiania pilarki

• trzymanie pilarki obur¹cz za uchwyty
H� �����	�
��� ���������!����� �������� ���-

������������������
������������(����������
���
��������
���
��������������X��#�v#\#

%�������	��	����������"���&�
���
���	�#��������������	
���

Planuj¹c przegl¹dy i konserwacje maszyn 
w ramach organizacji stanowisk pracy nale¿y 
uwzglêdniæ dwa rodzaje dzia³añ:

• prewencyjne – prowadzone w celu zacho-
������ ������
��� ������������ ������ X����	�����
planowane i wyznaczone w czasie)

x�#�5#�_����������������
������������
�������������	�������-
newrowanie spalinow¹ pilark¹ ³añcuchow¹
3�1�	��	<	'��%#
	#��'#	�0	1'�4��&	$��#%	$���#!4'��1	�	*���	%� 	
easy 

x�#� {#� |����������� ���������
��� ������������ �������� ��������� �̀
1 – stolik, 2 – uchwyty
3�1�	��	=�%!'��1	%�������&	�0	��	#�#�'�	 �'!��'	 %� �	 �	7	 ����#)	�	7	
handles

x�#�}#�~�����������������X�\����������������������X�\��������������������
������������	�!���������X�\(���������������-
sowano zasadê dwóch mas po³¹czonych amortyzatorami 
3�1�	��	>!��#'	6�8	�'	'!��#'	%�'��1	6�8	%*��	��%�'�#'%	!%#
	��	�	��'����#	1�%����#	*���	%� 	68)	��	 *�*	�*#	�'�����#	�0	� �	
$�%%#%	���#�#
	 ��*	%*��	��%�'�#'%	�%	�����#


x�#��#��������������������"�����������������
����	���-
�����
��������
3�1�	��	<	!����1	 ����	1'�!�
#
	 ��	�*#	'#�'	�0	�*#	%��
��1	
plane

a) b) c)
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• koryguj¹ce – naprawa w celu przywrócenia 
do stanu funkcjonowania (dzia³ania nieplano-
wane, zwi¹zane z wiêkszym poziomem ryzyka).

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dzia³ania te 
nie s¹ wy³¹czn¹ domen¹ monterów i mechani-
���#���������������
'�����������������������
prawie wszyscy pracownicy.

_� ����� �	�
������ ������������ �� �����������
omawianych w artykule maszyn rêcznych na-
le¿y opracowaæ programy konserwacji i kontroli 
obejmuj¹ce:

• procedury ich kontroli, zg³aszania i rejestracji
• prowadzenie rejestrów w celu zapewnienia 

informacji niezbêdnych do zaplanowania dzia³añ 
konserwacyjnych i wymian maszyn

• sporz¹dzenie szczegó³owego wykazu 
wszystkich g³ównych danych maszyn (produ-
cent, model, rok i numer fabryczny)

H����������������������
��������������������-
malnego funkcjonowania maszyn i ich gruntow-
nych napraw

H�����
������������
�������!������
• kwalifikacje pracowników.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie mini-

malnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa 
i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn 
������ ������������ �������� ����(� ������
'�
konserwacji i kontroli zale¿y od pracodawcy [9]. 
W przypadku nowych maszyn wytyczne w tym 
zakresie powinny znajdowaæ siê w instrukcjach 
obs³ugi maszyn. Planowanie tych dzia³añ powin-
no wiêc uwzglêdniaæ:

H�����������������0���	���������������
• instrukcje i zalecenia producenta
• wiek i wyeksploatowanie maszyn
H����������
'�����������
H�
��������������(������������������-

ne s¹ maszyny
H��������
'���������������������������
• przewidywalne stosowanie niezgodne 

z przeznaczeniem
• skutki nieprawid³owych napraw lub mody-

fikacji maszyn
• analizy poprzednich zapisów z konserwacji.
Rozporz¹dzenie stanowi, ¿e takie dzia³ania 

nale¿y podj¹æ: przed pierwszym oddaniem 
maszyny do u¿ytku, po serwisie i wymianie 
���
��(�����������������������(��������������
w odniesieniu do ka¿dej maszyny oraz w przy-
padku uszkodzeñ powoduj¹cych zagro¿enia oraz 
wypadków przy pracy [9].

Planuj¹c przegl¹dy i konserwacje maszyn 
�������� ������� �����'� �� �	�
����� ����������
i informacje przekazywane pracownikom w od-
����������������������������
��(��������
oceny ryzyka, systemów bezpieczeñstwa pracy 
i procedur (np. sposobu zg³aszania problemów). 
Dostêpna na stanowiskach pracy informacja 
powinna dotyczyæ tak¿e rodzajów u¿ytkowanych 
maszyn rêcznych i ich miejsc przechowywania 
����������������
����������������#�������
�������������'��������	�
������������������
do wykonywanych prac (zgodnie z instrukcjami 
i zaleceniami producenta). W szczególnych przy-
padkach niezbêdne mo¿e byæ tak¿e uwzglêd-

������� ���������
��� ����������� ������!(�
np. na temat konserwacji maszyn hydraulicznych.

Zgodnie z przytoczonym rozporz¹dzeniem, 
kontrole maszyn powinny byæ prowadzone albo 
przez jednostki dzia³aj¹ce na podstawie odrêb-
nych przepisów, albo osoby upowa¿nione przez 
pracodawcê i posiadaj¹ce odpowiednie kwalifika-
cje [9]. Wyniki kontroli rejestruje siê i przechowuje 
siê do dyspozycji zainteresowanych organów, 
zw³aszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, 
przez 5 lat, a w przypadku maszyn u¿ytkowanych 
na zewn¹trz przedsiêbiorstwa, powinien towa-
rzyszyæ im dokument potwierdzaj¹cy ostatni¹ 
przeprowadzon¹ kontrolê.

Podczas dokonywania przegl¹dów i konser-
wacji trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê na ograni-
czanie zagro¿eñ powodowanych przez maszyny 
rêczne. Ograniczenie drgañ mo¿na uzyskaæ po-
przez: wymianê potencjalnie drgaj¹cych elemen-
tów przed ich zu¿yciem, sprawdzenie wywa¿enia 
X�����������������\��������������������
��(�
a tak¿e zadbanie o odpowiednie naostrzenie 
narzêdzi tn¹cych. Przyk³adami maszyn rêcznych 
��������0���	�������!������������	�!�������(�
kruszarki do betonu, wiertarki pneumatyczne, 
wiertarki udarowe, szlifierki rêczne oraz m³oty 
pneumatyczne.

W przypadku przegl¹dów i konserwacji rêcz-
nej elektrycznej pilarki tarczowej nale¿y zwróciæ 
�������� �̀���������
'�����������(�����	�����
ruchomej os³ony pi³y tarczowej, mocowanie i stan 
techniczny pi³y tarczowej, stan techniczny w³¹cz-
nika i jego blokady, stan klina rozszczepiaj¹cego, 
stan przewodów zasilaj¹cych i obudów.

>�
��� �� ���	������ ��� ���������� ������
rêczne z napêdem pneumatycznym, to podczas 
dokonywania przegl¹dów i konserwacji istotne 
jest uwzglêdnienie: ich stanu technicznego i wy-
�����	�
���X���������������������������-
cych powietrze wraz ze sprawdzeniem sposobu 
mocowania), ochrony przed zanieczyszczeniem 
������ ����� ������������ �����
��� �����������
pneumatycznej (instalacje oczyszczaj¹ce po-
wietrze).

W trakcie dokonywania przegl¹du i konser-
������������
������������	�!��������������-
góln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na stan techniczny: 
pi³y ³añcuchowej, hamulca, zbiorników paliwa 
��������X��������
'\(�����������������������(�
prowadnicy, uchwytów, wychwytnika pi³y 
³añcuchowej, os³on oraz zderzaka oporowego 
zêbatego (rys. 8.).
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Starzenie siê pracowników to obecnie jedno 
z powa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed praco-
dawcami i spo³eczeñstwami. W Unii Europejskiej 
��
�����������������������������������������
100 osób aktywnych zawodowo (do 2050 r. 
liczba ta ma wzrosn¹æ do 70 osób), [5]. Grupa 
operatorów maszyn rêcznych w wieku 25-54 lata 
zmniejszy siê o oko³o 20% do 2060 r. Spowoduje 
to jednoczesny wzrost grupy starszych operato-

x�#�v#�|����������������	�
������������!�����X������������Y(}��-
����
���
���������������\������������������������
�������������
(w kierunku przeciwnym od kierunku upadku oraz o k¹cie ± 45°)
3�1�	?�	=�%!'��1	�	%�0#�&	
�%���#	6��	�#�%�	���	�0	�*#	*#�1*�	�0	�*#	
cut tree) and escape routes when cutting wood (in the direction 
����%��#	��	�*#	
�'#����	�0	�'##	0���	��
	�	C	��D	��1�#8
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Rys. 9. Stanowisko do statycznego badania wp³ywu momentów 
���������� ������ �������� ��� ����������� ���
��� ���������� �̀
1 – momentomierz, 2 – maszyna rêczna z napêdem elektrycznym 
(szlifierka prosta) – poziome ustawienie maszyny, 3 – element 
sprzêgaj¹cy narzêdzie z uk³adem pomiarowym
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W artykule omówiono wybrane zagadnie-

nia zwi¹zane z organizacj¹ stanowisk pracy, 
na których wykorzystuje siê maszyny rêczne. 
Aby przedstawiæ praktyczne sposoby dzia³añ, 
wybrano przyk³ady dzia³añ i rozwi¹zañ technicz-
nych zwi¹zanych z konkretnymi rodzajami tych 
maszyn. Wykazano, ¿e dzia³ania te wymagaj¹ 
uwzglêdnienia czynników technicznych i organi-
zacyjnych, a tak¿e czynnika ludzkiego, który wraz 
z pog³êbiaj¹cym siê procesem starzenia siê pra-
cowników mo¿e mieæ najistotniejsze znaczenie.

Przedstawione w artykule przyk³ady rozwi¹-
zañ technicznych i organizacyjnych poprawiaj¹-
cych bezpieczeñstwo i ergonomiê pracy maszy-
nami rêcznymi wykaza³y, ¿e postêp techniczny 
umo¿liwia efektywniejsze dzia³ania zwi¹zane 
z ich doborem, obs³ug¹ i konserwacj¹, zapew-
niaj¹c przy tym zmniejszenie ryzyka zwi¹zanego 
z tymi pracami.

Jednak oprócz zapewnienia odpowiednich 
������������
����������������������������-
kowania maszyn rêcznych, trzeba bêdzie w przy-
��	�
��� ���'� ���� ������ �������� ���������
'�
relatywnego zmniejszenia obci¹¿enia uk³adu miê-

����������������������!�����������������-
nowiskach pracy wyposa¿onych w maszyny 
rêczne	7	����������������������������������
���
fizycznych pracowników wraz z wiekiem. Mo¿na 
to realizowaæ np. za pomoc¹ skrócenia ich czasu 
pracy lub przenoszenia na inne stanowiska pracy 
������������������(���������������������
���
koñczyn górnych bêdzie mniejsze.
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Badawczy.
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Badania przeprowadzone w Centralnym In-
stytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym Instytucie 
��������� ������	� ��� ����
������ �����������
�������� ���
��� ��!���� ������� �������-
rów w grupach wiekowych 20-30 oraz 60-67 
lat przy obs³udze wybranych maszyn rêcznych. 
W ich trakcie (rys. 9.) operatorzy trzymali ma-
����������������������������X���������
���
od rodzajów maszyn).

Badania wykaza³y, ¿e obci¹¿enie wybranych 
���
��(������������������������������������-
����
���X����3�6\1 zazwyczaj nie przekracza³o 
15% przy obs³udze szlifierki prostej (rys. 10.). 
W zwi¹zku z tym tego typu praca mo¿e odbywaæ 
���� �� �
������������ �������� ������ �����
zarówno w przypadku starszych, jak i m³odszych 
operatorów [10].

Natomiast w przypadku wiertarki trzymanej 
�����������������X���	���
��������������������
�(��� �\� �������� �� ����������� ���
���� ����-
robocznego u osób starszych i m³odszych by³y 
istotne statystycznie. Przy momencie obrotowym 
wynosz¹cym 50 Nm (dopuszczalnym w normie 
[11]), obci¹¿aj¹cym wiert³o wiertarki ustawionej 
�������(� 
������� ����������� ������ ��!����
górnej u badanych osób starszych wynios³o 35%, 
a u m³odszych – 15% (rys. 11.).

�̂�����������������������������
'�����������
czasu pracy wykonywanej przez osoby starsze 
na przyk³ad z 8 do 4 godzin.

1�_� ����� ��������� ����������� �����
��� ���������
sygna³u EMG podczas badañ z zastosowaniem maszyn 
rêcznych przeprowadzano test maksymalnie aktywuj¹cy 
������������������
��#�_�����������������������-
��
'� ����������� ���� X$�U�$!$	 4��!���'&	 ���'����� 
�� ���������� ��������� ���
�����\(� ������ �	�� ������
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����������������������#�̂ ������������������
�����������
����������	����������(������������������
����������������������
���X����3�6\��	������������
takim samym sposobie trzymania maszyny rêcznej i tych 
samych momentach obci¹¿aj¹cych.
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szlifierki prostej trzymanej obur¹cz za obudowê – moment obci¹¿aj¹cy narzêdzie 8 Nm
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wiertarki – moment obci¹¿aj¹cy narzêdzie 50 Nm
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