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Cuvânt înainte
Crearea de noi locuri de muncă a fost dintotdeauna un obiectiv al Uniunii Europene. Acest obiectiv
a fost adoptat oficial de către Consiliu în cadrul Consiliului European de la Lisabona din martie 2000
şi reprezintă unul din elementele cheie în vederea creşterii calităţii muncii.
Adoptarea măsurilor legislative face parte din angajamentul de includere a sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor la locul de muncă în cadrul abordării globale a bunăstării la locul de muncă. În acest
context, Comisia Europeană combină o varietate de instrumente în vederea consolidării unei
adevărate culturi de prevenire a riscurilor.
Prezentul ghid de bune practici reprezintă un astfel de instrument.

Directiva 2002/44/CE stabileşte „valori limită ale expunerii” şi „valori de expunere de declanşare a
acţiunii”. De asemenea, aceasta specifică obligaţiile angajatorilor cu privire la determinarea şi evaluarea riscurilor, stabileşte măsurile care trebuie adoptate pentru a reduce sau evita expunerea şi
detaliile privind asigurarea informării şi formării lucrătorilor. Orice angajator care intenţionează să
desfăşoare o activitate care implică riscuri generate în urma expunerii la vibraţii trebuie să pună în
aplicare o serie de măsuri de protecţie anterioare şi concomitente desfăşurării lucrărilor.
Directiva cere, de asemenea, statelor membre ale UE să înfiinţeze un sistem adecvat de monitorizare
a sănătăţii lucrătorilor expuşi riscurilor generate de vibraţii. Evaluarea şi estimarea riscurilor generate
de expunerea la vibraţii şi punerea în aplicare a măsurilor de protecţie se poate dovedi complicată.
Prezentul „ghid facultativ de bune practici” va facilita estimarea riscurilor generate în urma expunerii la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ, identificarea mijloacelor de control pentru eliminarea
sau reducerea expunerii şi introducerea de sisteme pentru prevenirea apariţiei şi agravării rănirilor.

Cuvânt înainte

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) urmăreşte să introducă, la nivel comunitar, cerinţe minime de
protecţie pentru lucrătorii expuşi, în cursul activităţii, la riscurile provocate de vibraţii.
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M ulţuMiri
Prezentul ghid se bazează pe proiectul elaborat de către:

ISvR:

BGIA: Dr S. Fischer & Mr U. Kaulbars Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz,
Germania.
INRS: Dr P.M. Donati
Institut National de Recherche et de Sécurité, Franţa.
HSE:

Mr P.F. Bereton
Health and Safety Executive Regatul Unit

Această echipă a fost selectată în urma unei proceduri de ofertare organizată de Comisia Europeană
Activitatea a fost efectuată sub supravegherea: Unitatea „Sănătate, securitate şi igienă la locul de
muncă” din cadrul Direcţiei Generale a Comisiei Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse, precum şi Grupul de lucru „vibraţii” mandatat de către Comitetul consultativ pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă.1.
Notă: Autorii proiectului acestui ghid doresc să menţioneze, de asemenea, informaţiile generate de
două proiecte finanţate de către CE, care au fost utilizate în cursul pregătirii acestui ghid:
vIBRISKS: Riscurile expunerii la vibraţii la locul de muncă, EC FP5 proiect nr. QLK4-2002-02650.
vINEt:

1

6

Professor M.J. Griffin & Dr H.v.C. Howarth
Institute of Sound and vibration Research University of Southampton, Regatul Unit
HSL:
Mr P. M. Pitts
Health and Safety Laboratory Regatul Unit

Reţea de cercetare pentru detectarea şi prevenirea rănirilor datorate expunerii la vibraţii
la locul de muncă, EC Biomed II proiect nr. BMH4-Ct98-3251.

Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 (J.O. C218 din 13.9.2003, pagina 1)
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Directiva 2002/44/CE a UE („Directiva privind vibraţiile”) stabileşte responsabilităţi ale angajatorilor pentru a asigura eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor generate de vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ (responsabilităţile sunt rezumate în anexa A).
Scopul prezentului ghid este de a asista angajatorii în identificarea pericolelor presupuse de
vibraţiile transmise sistemului mână-braţ, în evaluarea expunerii şi a riscurilor şi în stabilirea
măsurilor de protecţie a sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor expuşi la riscurile generate de vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ.
Se recomandă consultarea ghidului împreună cu Directiva privind vibraţiile sau cu legislaţia
naţională de punere în aplicare a cerinţelor directivei.

Vibraţiile transmise sistemului mână-braţ sunt
provocate de vibraţiile transmise mâinilor şi
braţelor prin palme şi degete (a se vedea anexa
B). Lucrătorii ale căror mâini sunt expuse în mod
regulat vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ
pot suferi distrugeri ale ţesuturilor mâinilor şi
braţelor, care provoacă simptomele cunoscute
în mod colectiv sub denumirea de sindromul
vibraţiilor mână-braţ (a se vedea anexa C).

generate de vibraţiile transmise sistemului mânăbraţ. Directiva privind vibraţiile cere statelor
membre ale Uniunii Europene să pună în aplicare o legislaţie naţională de aplicare a
cerinţelor directivei până la 6 iulie 2005. Legislaţia
naţională poate aplica dispoziţii mai favorabile
decât cele cerute de directivă şi nu ar trebui să
reducă nivelul de protecţie oferit lucrătorilor de
către legislaţia naţională pre-existentă.

Riscurile generate de vibraţiile transmise sistemului mână-braţ afectează persoane din ramuri
industriale şi cu ocupaţii variate. Riscurile sporesc substanţial în cazul utilizării echipamentelor
cu grad înalt de vibraţii şi în cazul utilizării prelungite şi regulate a acestor echipamente. Cu
toate acestea, cercetările au arătat că pericolele generate de vibraţii pot fi controlate, iar riscurile pot fi reduse ca urmare a unei bune
gestionări. Acestea au arătat, de asemenea,
că costurile unor astfel de mijloace de control
nu sunt neapărat mari, şi pot fi, de obicei, compensate de beneficiile menţinerii stării de
sănătate a lucrătorilor. În plus, măsurile de
control al vibraţiilor au determinat, în multe
cazuri, sporirea eficienţei.

Directiva privind vibraţiile stabileşte o valoare de
expunerezilnică de declanşare a acţiunii, cerând
angajatorilor să controleze riscurile generate de
vibraţiile transmise sistemului mână-braţ în cazul
depăşirii acesteia, precum şi o valoare limită de
expunere, fiind interzisă expunerea lucrătorilor la
valori superioare celor stabilite2:

Directiva privind vibraţiile (Directiva
2002/44/CE – a se vedea secţiunea
„Bibliografie” din căsuţă) stabileşte standardele minime pentru controlul riscurilor
2

•

o valoare de expunere zilnică de declanşare
a acţiunii de 2,5 m/s²

•

o valoare limită de expunere zilnică de 5 m/s².

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ –
capiTolul 1 inTroducere

C apitolul 1 i ntroduCere

Cu toate acestea, există unele riscuri
de rănire generate de vibraţiile transmise sistemului mână-braţ pentru
care nivelul expunerii este inferior
valorii de expunere de declanşare a
acţiunii. Directiva privind vibraţiile
stabileşte responsabilităţi ale angajatorilor pentru a asigura eliminarea sau

Statele membre au dreptul (după consultarea partenerilor sociali) să pună în aplicare perioade de tranziţie pentru valoarea
limită de expunere timp de 5 ani, începând cu 6 iulie 2005. (Statele membre au dreptul de a prelungi această perioadă cu încă
4 ani în cazul utilajelor agricole şi forestiere). Perioadele de tranziţie sunt aplicabile doar în cazul utilizării utilajelor livrate anterior
datei de 6 iulie 2007 pentru care (având în vedere toate mijloacele tehnice sau organizaţionale disponibile pentru controlul
riscurilor) valoarea limită de expunere nu poate fi respectată.
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reducerea la minim a riscurilor generate de
vibraţiile transmise sistemului mână-braţ. Aceste
responsabilităţi sunt rezumate în anexa A.
Directiva privind vibraţiile este o directivă derivată
din directiva-cadru (Directiva 89/391/CEE – a se
vedea secţiunea „Bibliografie” din căsuţă), multe
dintre cerinţele directivei „vibraţii” fiind derivate
şi făcând referiri specifice la directiva-cadru.
Prezentul ghid va ajuta angajatorii în a se
conforma dispoziţiilor Directivei privind vibraţiile,
aplicabile în cazul vibraţiilor transmise sistemului
mână-braţ. Ghidul urmăreşte să acopere meto-

dologia utilizată pentru determinarea şi evaluarea riscurilor; acesta tratează alegerea şi utilizarea corectă a echipamentului de lucru,
optimizarea metodelor şi punerea în aplicare a
măsurilor de protecţie (măsuri tehnice şi/sau
organizaţionale) pe baza unei analize anterioare a riscurilor. De asemenea, ghidul detaliază
tipul de formare şi informare care va fi asigurată
lucrătorilor în cauză şi propune soluţii efective
pentru celelalte aspecte abordate în cadrul
Directivei 2002/44/CE. Structura ghidului este
evidenţiată în schema din figura 1.

Bibliografie:
Directiva privind vibraţiile:
Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de
agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva 89/391/CEE].
(Publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 177 din 6 iulie 2002, pagina 13)
Directiva-cadru:
Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru
promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

Capitolul 2

Evaluarea riscurilor
Elemente de bazã ale evaluãrii riscurilor

2.1

Evaluarea expunerilor zilnice
Determinarea duratei expunerii

2.2

Magnitudinea vibraţiilor

2.3

Informaţii furnizate de producãtor
Alte surse
Mãsurare
Calcularea expunerilor zilnice

2.4

Expunerea zilnicã la vibraţii - A(8)

Capitolul 3

eliminarea sau reducerea expunerii
Elaborarea unei strategii de control

3.1

Consultarea şi participarea lucrãtorilor
Controlul riscului
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capiTolul 1 inTroducere

Figura 1 sCHema gHidului privind
vibraţiilE transMisE sistEMului Mână-braţ

Vibraţiile transmise sistemului
mână-braţ la locul de muncă

3.2
3.3

Înlocuirea cu alte metode de lucru
Selectarea echipamentului
Politica de achiziţii
Proiectarea postului de lucru
Formarea şi informarea lucrãtorilor
Programe de lucru
Mãsuri colective
Îmbrãcãmintea şi protecţia individualã
Întreţinerea
Monitorizareşi reevaluare

3.4

Sunt mijloacele de control
funcţionale?
Când trebuie repetatã evaluarea
riscurilor?
Supravegherea stãrii de sãnãtate

3.5

Capitolul 4

Când este necesarã supravegherea stãrii de
sãnãtate?

4.1

Ce înregistrãri sunt necesare?

4.2

Care este procedura în caz de rãnire?

4.3
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risCurilor

Obiectivul evaluării riscurilor privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ este de a
vă permite, ca angajator, să adoptaţi decizii corecte în privinţa măsurilor necesare pentru a preveni sau limita în mod adecvat riscurile apărute în urma expunerii lucrătorilor la
vibraţiile transmise sistemului mână-braţ.
În prezentul capitol examinăm modul în care puteţi decide dacă există probleme în
privinţa expunerilor la vibraţii transmise sistemului mână-braţ la locul de muncă fără a
apela la măsurători sau la alte cunoştinţe detaliate privind evaluarea expunerii.

2.1

ElEMEntE dE bază alE Evaluării riscurilor

Evaluarea riscurilor ar trebui:
•

să identifice cazurile în care pot apărea riscuri generate de vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;

•

să estimeze expunerea lucrătorilor şi să o
compare cu valoarea de expunere de
declanşare a acţiunii şi cu valoarea limită
de expunere;

•

să identifice mijloacele
control al riscului;

•

să identifice etapele planificate pentru a controla şi
monitoriza riscurile generate de vibraţiile transmise
sistemului mână-braţ; şi

•

să înregistreze evaluarea,
măsurile adoptate şi eficacitatea acestora.

disponibile

de

Un punct de pornire constă în
examinarea activităţii desfăşurate, a proceselor
implicate şi a uneltelor şi echipamentelor utilizate, precum şi întrebarea: „Utilizează întreprinderea dumneavoastră echipamente portabile,
manipulate sau alimentate manual?” Dacă

răspunsul este pozitiv, poate fi necesară gestionarea expunerii la vibraţii. Câteva întrebări
menite să vă ajute în a decide dacă sunt necesare acţiuni suplimentare sunt enumerate în
tabelul 1. Figura 2 evidenţiază exemple de valori
ale vibraţiilor pentru unele dintre uneltele şi echipamentele tehnice a căror utilizare creează riscuri.

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ –
capiTolul 2 evaluarea riscurilor

C apitolul 2 e valuarea

Este important ca lucrătorii şi reprezentanţii
acestora să fie implicaţi şi informaţi în privinţa
evaluării riscurilor generate de vibraţii. Un parteneriat efectiv cu lucrătorii va
contribui la asigurarea unei
informări necesare evaluării riscurilor întemeiate pe o evaluare
realistă a activităţii desfăşurate
şi a perioadei de timp necesare
pentru aceasta.
Factorii care guvernează expunerea zilnică la vibraţii a unei
persoane sunt magnitudinea
(nivelul) vibraţiilor, ponderată în
funcţie de frecvenţă, şi perioada
de timp în care persoana este expusă acesteia. Cu cât valoarea este mai mare sau durata
expunerii este mai îndelungată, cu atât mai
ridicată va fi expunerea persoanei în cauză la
vibraţii.
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tabElul 1 câtEva întrEbări pEntru a vă ajuta să dEcidEţi dacă sunt nEcEsarE acţiuni supliMEntarE
Utilizaţi unelte cu mişcare rotativă (de exemplu aparate de polizat sau de
şlefuit)?
Unele unelte cu mişcare rotativă pot depăşi valoarea de expunere de declanşare a acţiunii în
aproximativ o jumătate de oră, fiind necesară adoptarea de măsuri dacă lucrători individuali
le utilizează pentru o perioadă mai lungă de 2 ore/zi.

Utilizaţi unelte de impact sau percuţie (de exemplu unelte cu acţiune prin
lovire)?
Încazul uneltelor de impact sau percuţie, nivelurile vibraţiilor sunt susceptibile a fi mult superioare nivelurilor uneltelor cu mişcare rotativă. Unele unelte cu acţiune prin lovire pot depăşi
valoarea de expunere de declanşare a acţiunii în câteva minute, fiind necesară adoptarea
de măsuri în cazul în care unii lucrători le utilizează pentru o perioadă mai lungă de o jumătate
de oră pe zi.

Vă avertizează producătorii sau furnizorii uneltelor în privinţa riscurilor generate
de vibraţii?
Dacă utilizaţi unelte electrice portabile care pot expune utilizatorii riscului de rănire provocată
de vibraţii, producătorul ar trebui să avertizeze în această privinţă în manualul de utilizare.

Provoacă uneltele care generează vibraţii furnicături sau amorţire la nivelul
mâinilor în timpul utilizării lor sau după utilizare?
Furnicăturile sau amorţirea mâinilor poate fi observată în timpul sau după utilizarea unei unelte
electrice şi constituie un indicator al riscului de expunere la vibraţiile transmise sistemului mânăbraţ în urma utilizării uneltelor pentru o perioadă îndelungată de timp.

Au fost raportate simptome ale sindromului vibraţiilor mână-braţ de către
lucrători expuşi la vibraţii?
Apariţia sindromului vibraţiilor mână-braţ arată că este necesară gestionarea expunerii la
vibraţii. În cazul în care există simptome asociate unor niveluri de expunere inferioare valorii de
declanşare a acţiunii, aceasta demonstrează existenţa unei susceptibilităţi particulare la riscurile generate de vibraţiile transmise sistemului mână-braţ la unii lucrători.

16

echipamente comune disponibile pe piaţa din UE. Datele au doar un caracter ilustrativ.
Pentru detalii suplimentare, a se vedea anexa B.
Acceleraţia ahv (m/s²)
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2.2

determinarea duratei expunerii

Pentru a evalua expunerea zilnică la
vibraţii este necesară o estimare a perioadei de timp în care lucrătorii sunt expuşi la
vibraţii. Experienţa a demonstrat că
această
estimare
este
adesea
supraevaluată în cadrul evaluării riscurilor.
În prezentul capitol examinăm modul în
care poate fi determinată durata expunerii şi la ce durată a acesteia devine
necesară informarea.
Înainte de a fi estimată expunerea zilnică la
vibraţii, A(8), trebuie cunoscută durata zilnică
totală a expunerii la vibraţiile provenite de la fiecare dintre uneltele sau procesele utilizate. va fi
luată în considerare doar perioada în care
lucrătorul este expus vibraţiilor; perioada în care
lucrătorul a abandonat echipamentul sau îl
menţine asupra sa fără a-l opera nu va fi luată
în considerare.
Perioadade contact, sau perioada de activare,
este perioada în care mâinile sunt expuse
vibraţiilor provenite de la unealta sau echipamentul de lucru. Perioada de activare
este adesea mult mai scurtă
decât „timpul de lucru” general
şi
este
de
obicei
supraestimată de către operatori. Metoda utilizată pentru
estimarea perioadelor de
activare depinde adesea de
modul de utilizare, continuu
sau intermitent, al uneltei:
Operarea continuă a uneltei:

Observaţi activitatea pe durata unei părţi reprezentative a zilei de lucru şi înregistraţi perioada
de timp în care unealta este operaţională. Un
cronometru sau o înregistrare video se pot
dovedi utile în acest scop.
Operarea intermitentă a uneltei:
Exemplu: Utilizarea de şurubelniţe cu impact
pentru strângerea prezoanelor de la vehicule.
Este posibil să aveţi acces la informaţiile privind
numărul de operaţiuni care au loc în timpul zilei
de lucru (de exemplu, numărul de componente
produse pe zi). Dacă durata medie necesară
pentru finalizarea unei operaţiuni este estimată
prin observarea ritmului de activitate într-un
interval de lucru reprezentativ, este posibilă calcularea duratei zilnice totale.
În cazul exemplului privind şurubelniţa cu
impact, cunoaşteţi probabil numărul de roţi
demontate şi înlocuite în fiecare zi şi numărul de
prezoane per roată, dar va trebui să cunoaşteţi
şi perioada necesară pentru demontarea
sau înlocuirea unui prezon.
Utilizarea modelelor de lucru necesită
o atenţie deosebită. De exemplu,
unii lucrători pot utiliza unelte
generatoare de vibraţii doar pentru anumite perioade dintr-o zi sau
dintr-o săptămână. Este necesară
stabilirea unor modele de utilizare
tipică, acestea fiind un factor
important în calcularea expunerii
probabile a unei persoane la vibraţii.

Exemplu: utilizarea unui polizor pentru
îndepărtarea unor mari cantităţi de material pe
parcursul a câteva ore.

Bibliografie:
EN ISO 5349-2:2001 vibraţii mecanice — Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână. Part 2 : Indicaţii practice pentru măsurarea la locul de muncă
CEN/tR 15350 vibraţii mecanice — Ghid pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise prin
mână prin utilizarea informaţiilor disponibile, inclusiv a celor furnizate de către producătorii echipamentelor tehnice
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MagnitudinEa vibraţiilor

Evaluarea riscului de expunere la vibraţii
transmise sistemului mână-braţ este dată de
valoarea totală a acceleraţiei ponderate în
funcţie de frecvenţă ahv, determinată de
rădăcina pătrată a sumei pătratelor valorilor
acceleraţiei ponderate în funcţie de
frecvenţă a axelor ortogonale x, y şi z:

conformitate cu codurile europene armonizate
privind testele pentru vibraţii produse de către
organisme de standardizare europene şi
internaţionale, acestea fiind bazate (începând
cu anul 2005) pe standardul EN ISO 20643. Exemple
sunt seria EN ISO 8662 pentru unelte pneumatice
şi alte unelte non-electrice şi seria EN 60745 pentru
unelte electrice.

Valoarea este evaluată în punctul în care
vibraţiile pătrund în mână (a se vedea
anexa B).

valorile emisiilor declarate permit cumpărătorilor
să compare echipamentele tehnice testate cu
acelaşi cod de teste standardizate. valorile
emisiilor semnalează eventualele diferenţe mari
între echipamente tehnice, astfel încât uneltele
cu grad înalt de vibraţii să poată fi evitate.

Informaţiile despre vibraţii necesare pentru
realizarea evaluării vibraţiilor trebuie să coincidă
cât mai mult posibil cu vibraţiile echipamentului pe care plănuiţi să îl utilizaţi în modul dorit.
În prezentul capitol examinăm modul în care
poate fi estimat nivelul vibraţiilor pe baza
informaţiilor furnizate de către producător, a
altor surse informative publicate şi a
măsurătorilor de la locul de muncă.

2.3.1 Utilizarea
informaţiilor privind
nivelul emisiilor
furnizate de
producător
Directiva europeană privind
echipamentele tehnice (Directiva
2006/42/CE şi, anterior, Directiva abrogată
98/37/CE) defineşte cerinţe esenţiale privind
sănătatea şi securitatea pentru echipamente tehnice furnizate în cadrul Uniunii Europene,
inclusiv cerinţe specifice privind vibraţiile.
Între alte cerinţe, Directiva privind echipamentele tehnice obligă producătorii, importatorii şi
furnizorii de echipamente tehnice să furnizeze
informaţii privind emisiile de vibraţii la nivelul mâinii. Aceste informaţii privind vibraţiile ar trebui să
fie prezentate în cadrul informaţiilor sau
instrucţiunilor care însoţesc echipamentul tehnic.
valorile declarate ale emisiilor de vibraţii ale
producătorului sunt obţinute, în mod obişnuit, în

Datele producătorilor privind emisiile pot arăta
nivelul de vibraţii susceptibil a pătrunde în mâinile unei persoane care utilizează o anumită
unealtă mecanizată. Acest aspect se poate
dovedi util pentru estimarea expunerii zilnice şi
pentru efectuarea unei evaluări de risc.
Înprezent, codurile de testare a vibraţiilor tind să
subestimeze vibraţiile uneltelor atunci când acestea sunt utilizate la locul de muncă şi se bazează
de obicei pe măsurători pe o singură axă
de vibraţii. CEN/tR 15350 recomandă, în
scopul estimării riscului, ca valorile emisiilor declarate de producător să fie, în
majoritatea cazurilor, multiplicate cu un
factor corespunzător tipului de unealtă:
Unelte cu motor cu ardere internă:

x1

Unelte pneumatice:

x 1,5 – x2

Unelte electrice:

x 1,5 – x2

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ –
capiTolul 2 evaluarea riscurilor

2.3

În cazul în care producătorii declară valori ale
emisiilor mai mici de 2,5m/s2, se recomandă ca
valoarea de 2,5m/s2 să fie utilizată şi multiplicată
cu factorul corespunzător.
Informaţii suplimentare privind factorii de multiplicare sunt incluse în CEN/tR 15350. În cazul în care
nu există informaţii suplimentare şi este dată o
serie de factori de multiplicare, se va utiliza valoarea ce mai mare.

Bibliografie:
EN 12096:1997 vibraţii mecanice — Declararea şi verificarea valorilor emisiei de vibraţii
EN ISO 20643:2005 vibraţii mecanice — Echipamente tehnice portabile sau ghidate manual.
Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii
CEN/tR 15350: 2005 vibraţii mecanice — Ghid pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise prin
mână prin utilizarea informaţiilor disponibile, inclusiv a celor furnizate de către producătorii echipamentelor tehnice
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Multe dintre codurile europene armonizate de
testare a vibraţiilor se află în prezent în proces
de revizuire. Codurile de teste revizuite ar trebui
să aibă ca rezultat valori ameliorate ale emisiilor
care nu vor fi direct comparabile cu date ale
emisiilor mai vechi, dar ar trebui să ofere un ghid
mai precis privind vibraţiile la locul de muncă.

•

sursa
de
alimentare
(de
exemplu
pneumatică, hidraulică, electrică sau motor
cu ardere internă)

•

orice caracteristici anti-vibraţii (de exemplu
mânere suspendate),

•

scopul pentru care echipamentul era folosit
în momentul colectării informaţiilor privind
vibraţiile,

•

viteza la care a fost operat,

•

tipul de material pentru care a fost utilizat.

2.3.2 Utilizarea altor surse de informaţii
Există şi alte surse de informaţii privind magnitudinea vibraţiilor, acestea fiind adesea suficiente
pentru a vă permite să decideţi dacă valoarea
de expunere de declanşare a acţiunii sau
valoarea limită de expunere pot fi depăşite.
Asociaţia comercială din care faceţi parte sau
un organism echivalent pot fi în posesia unor
date utile privind vibraţiile, fiind posibilă şi
existenţa unor baze de date pe Internet care
pot corespunde necesităţilor dumneavoastră.
Acestea se pot dovedi adecvate pentru unii
angajatori care doresc să facă o evaluare
iniţială a riscurilor de vibraţii.
Alte surse de date privind vibraţiile includ
consultanţii specialişti în vibraţii şi organismele
guvernamentale. Unele date pot fi consultate
în diferite publicaţii tehnice sau ştiinţifice şi pe
internet, iar o serie de date privind vibraţia tipică
în utilizarea reală pot fi disponibile pe site-urile
internet ale producătorilor. Două site-uri internet
europene care deţin date privind emisiile standard de vibraţii ale producătorilor, împreună cu
unele valori măsurate în timpul „utilizării reale”
pentru o serie de echipamente tehnice, sunt
următoarele:
http://vibration.db.umu.se/HavSok.
aspx?lang=en

Buna practică recomandă, în timpul utilizării
datelor publicate privind vibraţiile, compararea
datelor din două sau mai multe surse.

2.3.3 Măsurarea magnitudinii vibraţiilor
În multe situaţii, măsurarea magnitudinii vibraţiilor nu este necesară. Cu toate
acestea, este important a cunoaşte când
sunt necesare măsurători.

În prezentul capitol examinăm care
vibraţii sunt măsurate, unde se măsoară
acestea şi modul de raportare a rezultatelor măsurătorilor.

http://www.las-bb.de/karla/
În mod ideal, ar trebui utilizate informaţiile privind vibraţiile pentru echipamentul (marcă şi
model) pe care intenţionaţi să îl utilizaţi. totuşi,
dacă acestea nu sunt disponibile, poate fi
necesară, pentru început, utilizarea informaţiilor
privind echipamente similare, datele fiind înlocuite cu valori mai precise atunci când acestea devin disponibile.
Atunci când utilizaţi informaţii publicate privind
vibraţiile, factorii pe care trebuie să îi luaţi în
considerare la alegerea acestora includ:
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•

tipul de echipament (de exemplu picamăr),

•

clasa echipamentului (de exemplu putere
sau dimensiune),

Uneori, obţinerea de informaţii adecvate (din
partea furnizorilor echipamentului sau din alte
surse) privind vibraţiile produse de o unealtăsau
proces de lucru nu este posibilă. Ca urmare,
poate fi necesară efectuarea de măsurători a
nivelului de vibraţii la locul de muncă.
Măsurarea vibraţiilor este o sarcină dificilă şi
complexă. Puteţi efectua măsurătorile utilizând
resursele întreprinderii sau angajând un consul-

cu mâna (a se vedea anexa B), în unităţi de
metri pe secundă la pătrat (m/s²).

Ce se măsoară?

Se recomandă ca măsurătorile să fie efectuate
pentru a indica valori ale vibraţiilor care sunt
reprezentative pentru vibraţiile medii ale unei
unelte sau proces pe parcursul perioadei de lucru
a operatorului. Este important, prin urmare, ca
selecţia condiţiilor de operare şi a perioadelor de
măsurare să permită realizarea acestui obiectiv.

Expunerea umană la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ ar trebui să fie evaluată utilizând
metoda definită în standardul european EN ISO
5349-1:2001, iar recomandările practice detaliate privind utilizarea metodei de măsurare a
vibraţiilor la locul de muncă sunt descrise în EN
ISO 5349-2:2001.
Magnitudinea vibraţiilor este exprimată în termeni de valoare a acceleraţiei ponderate în
funcţie de frecvenţă a suprafeţei mânerului
uneltei sau a piesei prelucrate aflate în contact

Măsurarea vibraţiilor

În cazul în care uneltele sunt ţinute cu ambele
mâini, măsurătorile se vor efectua la poziţiile
ambelor mâini şi la cea mai înaltă valoare
utilizată pentru determinarea expunerii la
vibraţii.

Bibliografie:
EN ISO 5349-1:2001 vibraţii mecanice — Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână — Partea 1: Cerinţe generale
EN ISO 5349-2:2001 vibraţii mecanice — Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână — Partea 2: Indicaţii practice pentru măsurarea la locul de muncă
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tant specializat. În ambele cazuri, este important ca persoana însărcinată cu efectuarea
măsurătorilor să deţină suficientă competenţă
şi experienţă.
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2.4

calcularEa ExpunErilor zilnicE la vibraţii

O evaluare a expunerii zilnice la vibraţii
depinde atât de nivelul vibraţiilor cât şi de
durata expunerii.
În prezentul capitol examinăm modul în care
expunerea zilnică la vibraţii este calculată pe
baza informaţiilor privind magnitudinea
vibraţiilor şi timpul de expunere.
Câteva instrumente pentru simplificarea
calculării expunerilor zilnice şi gestionarea
timpului de expunere sunt prezentate în
anexa D, iar exemple practice ale calculării
expunerilor zilnice la vibraţii sunt prezentate în
anexa E.

ar trebui să li se acorde prioritate în privinţa
măsurilor de control.

2.4.3. Imprecizia evaluărilor expunerilor
zilnice la vibraţii
Imprecizia evaluării expunerii la vibraţii depinde
de mai mulţi factori, a se vedea EN ISO 53492:2001, inclusiv:
•

Imprecizia instrumentelor/calibrării,

•

Exactitatea datelor sursă (de exemplu
datele producătorului privind emisiile),

•

Deosebiri între operatorii echipamentelor
(de exemplu experienţă, tehnică de operare sau constituţie fizică),

•

Capacitatea lucrătorului de a reproduce o
activitate tipică în timpul măsurătorilor,

•

Repetabilitatea sarcinii de lucru,

•

Factori de mediu (de exemplu zgomot,
temperatură),

•

Deosebiri ale echipamentului tehnic (de
exemplu dacă este sau nu necesară
întreţinerea, dacă echipamentul tehnic a
fost încălzit dau nu).

•

Uzura componentelor montate sau a materialelor abrazive (de exemplu lama de
fierăstrău este ascuţită sau nu, dacă discul
abraziv este uzat sau nu)

2.4.1 Expunerea zilnică la vibraţii
Expunerea zilnică la vibraţii, A(8), este calculată
pe baza magnitudinii vibraţiilor şi a timpului de
expunere. Ca şi în cazul magnitudinii vibraţiilor,
expunerea zilnică la vibraţii se măsoară în unităţi
de metri pe secundă la pătrat (m/s²). Exemple
de calcul al expunerii zilnice la vibraţii sunt prezentate în anexa E.

2.4.2 Expunerea parţială la vibraţii
Dacă o persoană este expusă la mai mult de o
sursă de vibraţii (ca urmare, probabil, a utilizării
a două sau mai multe unelte sau procese diferite pe parcursul zilei), expunerile parţiale la
vibraţii sunt calculate pe baza magnitudinii şi
duratei fiecăreia în parte. valorile parţiale ale
vibraţiei sunt combinate pentru a rezulta valoarea zilnică totală a expunerii, A(8), pentru acea
persoană. Un exemplu de calcul al expunerilor
zilnice la vibraţii este prezentat în anexa E.
Fiecare expunere parţială la vibraţii reprezintă
contribuţia unei anumite surse de vibraţii
(unealtă sau proces) la expunerea zilnică totală
a lucrătorului. Cunoaşterea valorilor de expunere parţială vă va ajuta să vă stabiliţi priorităţile:
uneltele sau procesele cu cele mai înalte valori
de expunere parţială la vibraţii sunt cele cărora

Încazul în care sunt măsurate magnitudinea
vibraţiilor şi timpul de expunere, impreciziile asociate cu evaluarea A(8) pot determina ca valoarea calculată să fie cu până la 20% superioară
valorii reale sau cu până la 40% inferioară acesteia. În cazul în care este estimat doar timpul de
expunere sau valoarea magnitudinii — de exemplu pe baza informaţiilor provenite de la lucrător
(timpul de expunere) sau producător (magnitudinea) — imprecizia evaluării expunerii zilnice
poate fi mult mai ridicată.

Bibliografie:
EN ISO 5349-2:2001 vibraţii mecanice — Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână — Partea 2: Indicaţii practice pentru măsurarea la locul de muncă
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Evaluarea riscurilor efectuată de dumneavoastră vă va ajuta la planificarea măsurilor necesare pentru a preveni sau controla în mod adecvat expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ.
În prezentul capitol arătăm modul de dezvoltare a unei strategii de control, de stabilire a
priorităţilor pentru activităţile de control, de punere în aplicare a mijloacelor de control a
riscului şi demonitorizare a eficienţei acestor mijloace de control.

3.1

elaborarea unei strategii de Control

Pentru a controla riscurile, este necesară o
strategie care poate reduce în mod eficient expunerea la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ.
În prezentul capitol examinăm procesul de
dezvoltare a unei strategii de control, inclusiv stabilirea priorităţilor pentru activităţile
de control.
Evaluarea de risc efectuată de dumneavoastră
ar trebui să permită identificarea unor metode
de limitare a expunerii. În procesul de evaluare
a expunerii la vibraţii trebuie să aveţi în vedere
activitatea care generează aceste vibraţii.
Înţelegerea cauzelor expunerii lucrătorilor la
vibraţii va contribui la identificarea unor metode
de reducere sau eliminare a acestora.
Etapele importante ale procesului de gestionare sunt:

Metoda adoptată pentru reducerea riscurilor
generate de vibraţiile transmise sistemului mânăbraţ va depinde de aspectele practice ale proceselor de lucru caracteristice şi de nivelurile
curente ale expunerii.
Se poate dovedi necesară adaptarea mijloacelor de control pentru lucrătorii supuşi în mod
particular riscului de rănire, de exemplu lucrătorii
care sunt susceptibili la răniri provocate de
vibraţii şi care prezintă semnele apariţiei unor
de răniri la niveluri de expunere inferioare valorii
de expunere de declanşare a acţiunii.

sau reducerea expunerii

reduCerea expunerii

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ – capiTolul 3 eviTarea

Capitolul 3 evitarea sau

Exemplu: utilizarea expunerii parţiale la
vibraţii pentru clasificarea riscurilor
Un lucrător din industria oţelului utilizează
două unelte, un polizor cu o emisie de
vibraţii la utilizare de 7 m/s², şi un ciocandaltă cu o emisie la utilizare de 16 m/s².
Polizorul este utilizat pentru o perioadă
totală de 2½ ore/zi, iar ciocanul-daltă,
timp de 15 minute:

•

identificarea surselor principale de vibraţii;

•

clasificarea acestora în funcţie de contribuţia
lor la risc;

•

identificarea şi evaluarea soluţiilor potenţiale
din punct de vedere al practicabilităţii şi al
costurilor;

• Ciocan-daltă (16 m/s2 pentru 15 minute):

•

stabilirea obiectivelor care pot fi îndeplinite
în mod realist;

Expunere totală: A(8) = 4,8 m/s²

•

alocarea priorităţilor şi stabilirea unui „program de acţiune”;

•

definirea responsabilităţilor de gestionare şi
alocarea resurselor adecvate;

•

punerea în aplicare a programului;

•

monitorizarea progreselor;

•

evaluarea programului.

• Polizor (7 m/s2 pentru 21/2 ore):
A1(8) = 3.9 m/s²
A2(8) = 2,8 m/s²
Deşi ciocanul-daltă are o magnitudine a
vibraţiilor mai mare decât polizorul, valorile parţiale ale expunerii arată că utilizarea polizorului este responsabilă pentru
cea mai mare parte a expunerii totale a
lucrătorului la vibraţii. Prin urmare, în etapa
iniţială, polizorul ar trebui să constituie principala ţintă pentru reducerea riscurilor.
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Directiva-cadru prezintă următoarea ierarhie privind punerea în aplicare a unui program de
măsuri preventive:
1. evitarea riscurilor;
2. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
3. combaterea riscurilor la sursă;
4. adaptarea muncii în funcţie de persoană, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor
de muncă, alegerea echipamentului de lucru şi a metodelor de producţie şi de lucru, în
vederea, în special, a atenuării muncii monotone şi a muncii normate şi a reducerii efectelor
acestora asupra sănătăţii;
5. adaptarea la progresul tehnic;
6. înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte nepericuloase sau mai puţin periculoase;
7. dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să includă tehnologia,
organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor legaţi de
mediul de lucru;
8. acordarea de prioritate măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie
individuală;
9. furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

3.2

consultarEa şi participarEa lucrătorilor

Gestionarea cu succes a riscurilor are la bază
sprijinul şi implicarea lucrătorilor şi, în special, a
reprezentanţilor acestora. Reprezentanţii pot
asigura un canal efectiv de comunicare cu
forţa de muncă şi pot asista lucrătorii în
înţelegerea şi utilizarea informaţiilor privind
sănătatea şi siguranţa.
În timp ce unele soluţii de control al vibraţiilor
transmise sistemului mână-braţ vor fi suficient de
clare, altele vor necesita modificări ale modului
de organizare a muncii. Astfel de modificări pot
fi gestionate în mod efectiv doar în consultare
cu reprezentanţii lucrătorilor.
Consultarea efectivă se întemeiază pe:
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•

comunicarea către lucrători a informaţiilor
relevante despre măsurile privind sănătatea
şi securitatea;

•

acordarea de oportunităţi lucrătorilor pentru a-şi exprima opiniile şi pentru a contribui
într-o manieră promptă la soluţionarea problemelor privind sănătatea şi securitatea;

•

aprecierea şi luarea în considerare a opiniilor lucrătorilor

Consultareapoate avea ca rezultat identificarea unor soluţii mai bune de control care sunt
bine înţelese de către lucrători. Sarcina aplicării
efective a măsurilor de control va fi încredinţată
lucrătorilor. Dacă sunt formaţi şi supravegheaţi
în mod corespunzător, lucrătorii au datoria de a
utiliza echipamentele tehnice în mod corect şi
de a coopera cu angajatorul pentru a se asigura că condiţiile de mediu şi de lucru sunt
sigure, astfel încât riscurile la adresa securităţii şi
sănătăţii să fie reduse la minim şi, acolo unde
este posibil, eliminate. Procesul de consultare
încurajează implicarea şi acceptarea din partea lucrătorului a măsurilor de control, sporind
astfel şansele de aplicare cu succes a acestora.

Pentru a controla riscurile sunt necesare eliminarea sau reducerea expunerii la vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ. Este posibilă,
de asemenea, adoptarea de măsuri care
reduc probabilitatea apariţiei rănirilor. Un
control efectiv se bazează, probabil, pe o
combinaţie a mai multor metode.
În prezentul capitol examinăm proiectarea, gestionarea şi alte metode care ar trebui să fie luate în considerare atunci când
sunt căutate soluţii de control.

sablat) sau a accesoriilor pentru unelte (precum
burghie, dălţi şi lame de fierăstrău) poate
influenţa expunerea la vibraţii. Unii producători
furnizează accesorii proiectate să reducă expunerea la vibraţii.
Pentru a vă menţine la curent în privinţa uneltelor, consumabilelor şi accesoriilor disponibile ar
trebui să vă consultaţi periodic cu:
•

furnizori de echipamente;

•

asociaţia dumneavoastră profesională;

•

alte contacte din industrie;

3.3.1 Înlocuirea cu alte metode de lucru

•

jurnale comerciale.

Este posibilă identificarea unor metode de lucru
alternative care elimină sau reduc expunerea
la vibraţii. Aceasta poate presupune mecanizarea sau automatizarea sarcinilor sau înlocuirea
cu unele procese de lucru alternative. Pentru a
vă menţine la curent în
privinţa metodelor disponibile, ar trebui să vă consultaţi
periodic cu:

3.3.3 Politica de achiziţii

3 asociaţia dumneavoastră
profesională;
3 alte contacte din industrie;
3 furnizori de echipamente;
3 jurnale comerciale.

3.3.2 Selectarea echipamentului

Ar trebui să vă asiguraţi că echipamentul selectat sau alocat pentru sarcini este adecvat şi
poate efectua activitatea în mod eficient.
Echipamentul inadecvat sau de capacitate
insuficientă poate necesita o perioadă mai lungă
de finalizare a sarcinii şi expune lucrătorii la vibraţii
pe o durată mai mare decât este necesar.
Selecţia atentă a consumabilelor (de exemplu
discuri abrazive pentru polizoare şi aparate de

Asiguraţi-vă că departamentul dumneavoastră
de achiziţii are o politică de achiziţie a unui echipament adecvat, luând în considerare atât emisia de vibraţii cât şi necesităţile dumneavoastră
de operare.
Producătorii de unelte mecanizate (precum şi
importatorii, furnizorii şi întreprinderile de închirieri
de unelte) ar trebui să vă asiste în selectarea celor
mai adecvate şi sigure unelte pentru necesităţile
dumneavoastră particulare. Acestea ar trebui să
ofere informaţii utile şi recomandări privind
vibraţiile uneltelor, selecţia şi gestionarea. Acestea
au sarcina de a reduce la minimum riscurile generate de vibraţii şi de a vă oferi informaţii privind
gestionarea riscurilor generate de vibraţii, pe care
nu le-au putut elimina în stadiul de proiectare.

sau reducerea expunerii

mijloaCe de Control al risCului
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3.3

Orice furnizor de unelte mecanizate în Europa
trebuie să respecte Directiva privind echipamentele tehnice (Directiva 2006/42/CE de abrogare a Directivei 98/37/CE), care prevede că
aceştia trebuie să furnizeze următoarele
informaţii privind:
•

emisia de vibraţii (menţionată în manualul
de instrucţiuni);

•

imprecizia măsurării.

De asemenea, furnizorul ar putea să ofere
asistenţă tehnică sau recomandări privind:
•

orice aplicaţii ale echipamentului care sunt
susceptibile a creşte riscul de rănire ca urmare
a vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ;

•

utilizarea în condiţii de siguranţă a echipamentului şi necesităţile de formare pentru
aceasta;
25

Ghid facultativ de bună practică pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/44/CE (vibraţii la locul de muncă)

•

orice instruire (pentru operatori, personal de
întreţinere etc.) recomandată pentru a
limita expunerile la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;

eficientă cu o magnitudine a vibraţiei mai mare.
Cu toate acestea, uneltele prea puternice pentru o anumită sarcină pot determina expuneri
inutile la magnitudini de vibraţii înalte.

•

utilizarea echipamentului pentru sarcini specifice;

3.3.4 Proiectarea postului de lucru

•

necesitatea echipamentului individual de
protecţie în timpul operării echipamentului
tehnic;

•

menţinerea uneltei în bună stare;

•

orice funcţii care permit reducerea vibraţiilor.
Noua Directivă privind echipamentele tehnice prevede ca producătorii sau furnizorii
de echipamente tehnice să includă
următoarele informaţii în manualul de
instrucţiuni:
„informaţii cu privire la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ:
• valoarea totală a vibraţiilor la care este
supus sistemul mână-braţ, dacă aceasta
depăşeşte 2,5 m/s2. Când această
valoare nu depăşeşte 2,5 m/s2, acest
lucru trebuie menţionat.”

În procesul de selecţie a uneltelor ar trebui să
luaţi în considerare factori ergonomici şi alte riscuri precum:
•

greutatea uneltei

•

forma şi confortul oferit de mâner

•

forţele de prindere

•

uşurinţa în utilizare şi manipulare

•

suprafeţe de prindere reci sau aer rece evacuat de uneltele pneumatice

•

zgomotul şi

•

praful.

Producătorii sau furnizorii pot fi dispuşi să împrumute unelte în scopuri de încercare. Profitaţi de
această oportunitate şi luaţi în considerare opiniile lucrătorilor bazate pe încercările practice.
Eficienţa uneltei este importantă: o unealtă care
efectuează sarcina într-o perioadă îndelungată
de timp nu va fi apreciată şi poate provoca o
expunere la vibraţii mai ridicată decât o unealtă
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Suporturi şi mânere anti-vibraţie
Suporturile şi mijloacele auxiliare care includ
socluri anti-vibraţii pot contribui la evitarea fixării
manuale a suprafeţelor vibrante.
Mânerele „anti-vibraţii” pot reduce vibraţiile,
dar optarea incorectă pentru acest tip de
mâner poate spori vibraţiile transmise mâinii,
fiind necesară doar utilizarea mânerelor care
sunt aprobate de către producătorul uneltei.
Materiale rezistente
Cauciucul sau alte materiale rezistente amplasate în jurul mânerelor vibrante pot ameliora
confortul, dar este improbabil să reducă semnificativ vibraţiile la frecvenţe dominante în cadrul
expunerii. Dacă nu sunt selectate cu atenţie,
materialele rezistente pot amplifica vibraţiile la
unele frecvenţe, sporind expunerea la vibraţii.
Forţele de prindere şi de împingere
Reducerea forţelor de prindere şi împingere exercitate prin intermediul mâinii scade vibraţiile care
sunt transmise către mâna şi braţul utilizatorului.
Aceste forţe pot fi necesare pentru a sprijini
unealta sau piesa prelucrată, pentru a controla
sau ghida echipamentul tehnic sau pentru a
obţine randamente de lucru înalte. Cu toate
acestea, forţele reale aplicate pot fi mai mari
decât este necesar pentru un lucru eficient ca
urmare a selecţiei incorecte a echipamentului, a
întreţinerii inadecvate, a instruirii insuficiente sau a
proiectării nesatisfăcătoare a postului de lucru.
Unele metode de reducere a forţelor de prindere şi de împingere sunt:
•

în cazul în care piese prelucrate grele sunt
polizate manual la un polizor cu piedestal,
sprijinirea întregii piese va presupune că
lucrătorul trebuie doar să o ghideze către
disc, şi nu să susţină întreaga greutate;

•

lanţurile cu role (numite uneori stabilizatoare) şi manipulatoarele pot fi utilizate pentru
a sprijini unelte vibrante precum maşinile
grele de găurit, polizoarele, adaptoarele
pentru înşurubarea piuliţelor, capsatoarele
pneumatice (în unele cazuri) şi dălţile pneu-

•

modificări ale texturii şi materialului unei
suprafeţe de prindere pot permite operatorului să utilizeze o forţă de prindere mai mică
pentru a ţine şi controla unealta;
utilizarea de tehnici precum tăierea în trepte
din domeniul forestier, în care drujba
alunecă de-a lungul unui trunchi de copac
în timpul tăierii crengilor, în locul susţinerii
permanente a întregii greutăţi a drujbei.

3.3.5 Formarea şi informarea
lucrătorilor
Este important să furnizaţi operatorilor şi supraveghetorilor informaţii privind:
•

rănirile potenţiale provocate de echipamentul de lucru în timpul funcţionării;

•

valorile limită de expunere şi valorile de
expunere de declanşare a acţiunii;

•

rezultatele evaluării riscului de vibraţii şi ale
oricăror măsurători ale vibraţiilor;

•

măsurile de control utilizate pentru a elimina
sau reduce riscurile generate de vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ;

•

practici de lucru sigure pentru reducerea la
minim a expunerii la vibraţii mecanice;

•

motivul şi modalitatea detectării şi raportării
semnelor de rănire;

•

motivul şi modalitatea raportării echipamentelor tehnice care necesită întreţinere;

•

momentul şi modalitatea casării uneltelor
montate sau a consumabilelor care contribuie la expuneri excesive la vibraţii;

•

circumstanţele în care lucrătorii au dreptul
lasupravegherea stării de sănătate.

veţi apela la operatorii uneltelor şi proceselor
generatoare de vibraţii pentru introducerea în
practică a măsurilor de control. Este recomandat
să vă consultaţi cu lucrătorii şi reprezentanţii acestora atunci când sunt puse în aplicare măsuri de
control. Lucrătorii au datoria de a coopera atunci
când depuneţi eforturi pentru a respecta directivele europene privind sănătatea şi siguranţa.
Lucrătorii ar trebui să fie instruiţi în tehnici de lucru
cum ar fi tehnici de evitare a forţelor excesive de

În cazul unor unelte, mâinile operatorului trebuie
să se afle în poziţia corectă pentru a evita expunerea crescută la vibraţii. Multe unelte cu vibraţii
reduse, precum ruptoarele cu mânere suspendate, produc emisii înalte de vibraţii dacă operatorul le apasă prea puternic în timpul operării
(picamărele pot produce, de asemenea, emisii
înalte de vibraţii dacă sunt ridicate în timpul
operării, de exemplu pentru a scoate piconul
dintr-o cavitate).
Producătorul ar trebui să vă informeze în
legătură cu orice necesităţi de instruire şi poate
oferi cursuri de formare pentru operatori.
Lucrătorii pot fi, de asemenea, încurajaţi să
aşeze unealta cât mai mult posibil pe materialul
aflat în lucru (sau, în cazul pieselor de prelucrat
portabile, pe suportul furnizat) şi să le susţină
printr-o priză uşoară, dar sigură.
Lucrătorii vor fi supravegheaţi şi formaţi pentru a
se asigura protejarea acestora împotriva apariţiei
de boli provocate de vibraţii. Aceştia ar trebui
încurajaţi să raporteze orice simptome care pot
fi asociate cu vibraţiile sau cu utilizarea de unelte
electrice etc. Dacă lucrătorii sunt incluşi într-un
sistem de supraveghere a stării de sănătate,
aceasta poate constitui o oportunitate pentru
discuţii individuale privind pericolul vibraţiilor şi
modul de reducere a riscului de rănire.

sau reducerea expunerii

•

prindere, împingere şi ghidare, şi să se asigure că
instrumentele sunt operate în condiţii de siguranţă
şi eficienţă optimă. Aceştia vor trebui, de asemenea, să fie instruiţi pentru a recunoaşte când este
necesară întreţinerea unui echipament.
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matice, eliminând astfel susţinerea greutăţii
uneltei de către operator;

Lucrătorii ar trebui să fie informaţi, de asemenea,
în privinţa impactului activităţilor din afara programului de lucru asupra riscurilor la adresa propriei sănătăţi. Aceştia ar trebui să fie încurajaţi să
renunţe la fumat sau să reducă fumatul, acesta
putând afecta circulaţia sângelui. Lucrătorii ar
trebui să cunoască, de asemenea, că utilizarea
uneltelor electrice pentru lucrări casnice sau
activităţi precum mersul pe motocicletă vor
contribui la expunerea zilnică la vibraţii, sporind
astfel riscul de apariţie a rănirilor provocate de
vibraţiile transmise sistemului mână-braţ.

3.3.6 Programe de lucru
Pentru a limita riscurile generate de vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ poate fi necesară
limitarea perioadei de timp în care lucrătorii
sunt expuşi vibraţiilor provenite de la unelte sau
procese. Se recomandă planificarea muncii în
scopul evitării expunerii lucrătorilor la vibraţii
pentru perioade de timp lungi, continue.
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Asiguraţi-vă că noile metode de lucru sunt
supravegheate în mod corespunzător pentru a
vă asigura că lucrătorii nu revin la vechile
metode de lucru. Dacă lucrătorii sunt plătiţi în
funcţie de rezultate, sistemele ar trebui să fie
astfel proiectate încât să evite lucrul intensiv de
către lucrători individuali care nu beneficiază
de întreruperi ale expunerii.

unelte care funcţionează la viteze de rotaţie
mare (sau produc vibraţii la frecvenţe înalte) şi
sunt susţinute printr-o priză uşoară. Cu toate
acestea, reducerea riscului nu poate fi
cuantificată cu uşurinţă, mănuşile nefiind indicate, în mod normal, pentru asigurarea
protecţiei împotriva vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ.

3.3.7. Măsuri colective

Protecţia împotriva frigului

În cazul în care mai multe întreprinderi activează
în acelaşi spaţiu, diferiţii angajatori trebuie să
coopereze pentru a pune în aplicare prevederile privind siguranţa şi sănătatea. Aceasta
poate presupune, de exemplu, ca o întreprindere să îşi asume responsabilitatea pentru
achiziţionarea sau închirierea de echipamente
tehnice cu nivel scăzut de vibraţii, în timp ce
echipamentele tehnice sunt folosite în comun
de către diferiţii contractori care activează pe
un şantier de construcţii.

temperatura scăzută a corpului creşte riscul de
albire a degetelor ca urmare a circulaţiei reduse
a sângelui. Prin urmare, ar trebui să evitaţi lucrul
în exterior în condiţii de vreme rece, dacă este
posibil. Dacă trebuie să lucraţi în exterior, unele
echipamente tehnice, cum ar fi drujbele, sunt
disponibile cu mânere încălzite pentru a menţine
mâinile calde.

3.3.8 Îmbrăcămintea şi protecţia
individuală
Echipamentul individual de protecţie constituie
ultima soluţie pentru protejarea împotriva pericolelor la locul de muncă şi ar trebui luat în
considerare doar ca un mijloc de control pe termen lung, după ce toate celelalte opţiuni au
fost explorate.
Protecţia împotriva vibraţiilor
Mănuşile comercializate cu inscripţia „antivibraţii” ar trebui să poarte simbolul CE, care
indică faptul că au fost testate şi s-a constatat
că îndeplinesc cerinţele EN ISO 10819:1997. Cu
toate acestea, standardul în cauză nu furnizează
informaţii detaliate privind caracteristicile
mănuşilor, fiind necesară, prin urmare, evaluarea separată a protecţiei oferite de mănuşile
anti-vibraţii, conform cerinţelor
directivei privind echipamentul
individual de protecţie la locul
de muncă din 1992.
Mănuşileanti-vibraţii nu asigură o
reducere
semnificativă
la
frecvenţe sub 150Hz (9000 rotaţii/
minut). Aceasta înseamnă că,
pentru majoritatea uneltelor
electrice de mână, reducerea
magnitudinii vibraţiilor ponderate
în funcţie de frecvenţă de către
mănuşile
anti-vibraţii
este
neglijabilă. Mănuşile anti-vibraţii
pot asigura unele reduceri ale riscului generat de vibraţii pentru
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temperatura la un loc de muncă în interior ar
trebui să asigure un confort rezonabil, fără
necesitatea de a utiliza îmbrăcăminte specială,
şi ar trebui să fie de cel puţin 16ºC. Ar trebui să
evitaţi echipamentele tehnice care răcesc mâinile, de exemplu echipamentele tehnice cu
carcase din oţel sau uneltele pneumatice care
suflă aer peste mâinile operatorului.
Se recomandă asigurarea de îmbrăcăminte
călduroasă şi mănuşi dacă există un risc sporit
de vibraţii transmise sistemului mână-braţ ca
urmare a frigului. Mănuşile şi alte articole de
îmbrăcăminte ar trebui să fie testate pentru a se
constata dacă se potrivesc şi dacă sunt eficiente în a menţine mâinile şi corpul calde şi
uscate în mediul de lucru.

3.3.9 Întreţinerea
Întreţinerea regulată a uneltelor electrice şi a
altor echipamente de lucru va contribui de cele
mai multe ori la reducerea magnitudinii vibraţiilor
la minimul necesar, prin urmare:
•

menţineţi ascuţite uneltele de
tăiere;

•

ajustaţi discurile de polizare în
mod
corect,
urmând
recomandările producătorului;

•

ungeţi toate piesele în mişcare în
conformitate cu recomandările
producătorului;

•

înlocuiţi toate piesele uzate;

•

desfăşuraţi verificările echilibrării
şi corecţiile necesare;

•

ascuţiţi dinţii drujbei şi menţineţi tensiunea
corectă a lanţului;

•

reglaţi motoarele.

verificaţi şi înlocuiţi amortizoarele, rulmenţii şi
pinioanele defecte;

3.4

MonitorizarE şi rEEvaluarE

Gestionarea expunerii la vibraţii este un
proces continuu. Trebuie să vă asiguraţi că
sistemele de control sunt utilizate şi că acestea asigură rezultatele aşteptate
În prezentul capitol examinăm modul de
monitorizare a mijloacelor de control al
vibraţiilor şi perioada după care trebuie
repetată evaluarea riscurilor.

3.4.1 Cum ştim dacă mijloacele de
control al vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ sunt funcţionale?
Mijloacele de control al vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ trebuie revizuite periodic
pentru a vă asigura că acestea continuă să fie
relevante şi eficiente. Se recomandă:
•

Să verificaţi în mod regulat dacă administratorii şi lucrătorii îndeplinesc în continuare
programul de control pe care l-aţi introdus;

•

Să verificaţi, în discuţii regulate cu administratorii,
supraveghetorii,
lucrătorii
şi
reprezentanţii pentru măsurile de siguranţă
şi ai lucrătorilor, dacă există probleme privind vibraţiile în ceea ce priveşte echipamentele sau al modului lor de utilizare;

•

Să verificaţi rezultatele supravegherii stării
de sănătate şi să discutaţi cu reprezentantul
pentru medicina muncii dacă mijloacele
de control sunt eficiente sau dacă trebuie
să fie modificate.

3.4.2 Când trebuie repetată evaluarea
riscurilor?
va fi necesar să reevaluaţi riscurile generate de
vibraţii şi modul în care le controlaţi oricând
apar modificări ale locului de muncă care pot
influenţa nivelul de expunere, precum:
•

introducerea de echipamente tehnice sau
procese diferite

•

modificări ale modelului sau metodelor de
lucru

•

modificări în numărul de ore lucrate cu echipamentul generator de vibraţii

•

introducerea unor noi măsuri de control al
vibraţiilor.

sau reducerea expunerii

•

înlocuiţi suporturile anti-vibraţii şi mânerele
suspendate înainte de a se deteriora.
(căutaţi semne de deteriorare sau crăpături,
umflături şi înmuiere sau întărire a suporturilor
de cauciuc);
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•

va fi necesar să reevaluaţi riscurile dacă există
dovezi (de exemplu ca urmare a supravegherii
stării de sănătate) conform cărora mijloacele
de control existente nu sunt eficiente.
Dimensiunea reevaluării va depinde de natura
modificărilor şi a numărului de persoane afectate de către acestea. O modificare a orarului
sau a modelelorde lucru poate necesita o
recalculare a expunerii zilnice pentru persoanele afectate, dar nu va schimba în mod necesar valorile vibraţiilor. Introducerea unor noi
echipamente tehnice sau procese poate necesita o reevaluare completă.
Constituie bună practică revizuirea evaluării riscurilor şi a practicilor de lucru la intervale regulate, chiar şi în absenţa unor modificări evidente.
Este posibilă apariţia în industria dumneavoastră
a unor noi tehnologii, unelte sau metode de
lucru care vă vor permite să reduceţi şi mai mult
riscurile.
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dE sănătatE

Supravegherea stării de sănătate presupune introducerea unor proceduri sistematice, regulate şi
adecvate pentru detectarea bolilor profesionale şi pentru adoptarea de măsuri în funcţie de rezultate. Obiectivele sunt, în primul rând, protecţia sănătăţii lucrătorilor (inclusiv identificarea şi protejarea indivizilor expuşi unor riscuri sporite), dar şi verificarea eficienţei pe termen lung a măsurilor
de control.
Implementarea supravegherii stării de sănătate este, în mod clar, de competenţa statelor membre, existând diferenţe între practicile de supraveghere a sănătăţii din Uniunea Europeană. Prezentul
ghid nu îşi propune să ofere o orientare exhaustivă privind supravegherea stării de sănătate. În
acest capitol reafirmăm cerinţele privind supravegherea sănătăţii din Directiva privind vibraţiile şi
revizuim unele dintre tehnicile de evaluare actuale.
Unele tehnici de supraveghere a sănătăţii privind rănirile sistemului mână-braţ sunt descrise în
anexa F.

4.1 când EstE nEcEsară supravEghErEa
stării dE sănătatE?

4.2 cE înrEgistrări sunt nEcEsarE?

Statele membre adoptă prevederi pentru a
garanta supravegherea adecvată a stării de
sănătate a lucrătorilor în cazurile în care evaluarea riscurilor privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ indică un risc la adresa
sănătăţii acestora. Prevederea supravegherii
stării de sănătate, inclusiv cerinţele privind
evidenţa stării de sănătate şi disponibilitatea
acesteia, vor fi introduse în conformitate cu
legislaţia şi/sau practica naţională.

Statele membre stabilesc proceduri care să asigure păstrarea de dosare privind starea de
sănătate actualizate ale tuturor lucrătorilor
supuşi supravegherii stării de sănătate. Evidenţa
stării de sănătate va conţine un rezumat al
rezultatelor supravegherii stării de sănătate care
a avut loc. Aceasta va fi păstrată într-o formă
adecvată, care va permite consultarea la o
dată ulterioară, cu respectarea oricărei prevederi de confidenţialitate.

Angajatorii trebuie să asigure o supraveghere
adecvată a stării de sănătate în cazurile în care
evaluarea riscurilor indică un risc la adresa
sănătăţii lucrătorilor. Supravegherea stării de
sănătate ar trebui să fie aplicată pentru lucrătorii
supuşi riscului de rănire provocată de vibraţii, în
cazul în care:

Exemplare ale înregistrărilor corespunzătoare
vor fi furnizate autorităţii competente la cererea
acesteia. Lucrătorul individual va avea acces,
la solicitarea sa, la dosarele personale privind
starea sa de sănătate.

•

expunerea lucrătorilor la vibraţii permite stabilirea unei legături între expunere şi o boală
identificabilă sau efecte dăunătoare asupra
sănătăţii,

•

este probabil ca boala sau efectele să se
manifeste în cadrul unor condiţii de lucru
anume ale unui lucrător, şi

•

există tehnici testate pentru detectarea
bolilor sau a efectelor dăunătoare asupra
sănătăţii.

În orice caz, lucrătorii a căror expunere zilnică la
vibraţii depăşeşte valoarea de expunere zilnică
de declanşare a acţiunii au dreptul să beneficieze
de o supraveghere adecvată a stării de
sănătate.

capiTolul 4 supravegherea sTării de sănăTaTe

stării
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4.3 Care este proCedura în Caz de
rănirE?
În cazul în care, ca urmare a supravegherii stării
de sănătate, se constată că un lucrător este
afectat de o boală identificabilă sau de un
efect advers asupra sănătăţii care este considerat, de către un medic sau un practician al
medicinii muncii, a fi rezultatul expunerii la vibraţii
mecanice la locul de muncă:
Informarea lucrătorului
Lucrătorul va fi informat, de către medic sau o
altă persoană calificată corespunzător, în
privinţa rezultatelor privind supravegherea propriei stări de sănătate. Lucrătorii vor fi informaţi şi
consiliaţi în special în privinţa oricărei supravegheri a stării de sănătate căreia ar trebui să i se
supună după încetarea expunerii.
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Informarea angajatorului
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competente privind aplicarea oricăror
măsuri necesare pentru eliminarea sau
reducerea riscurilor generate de expunerea
la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ,
inclusiv posibilitatea de a încredinţa
lucrătorului sarcini alternative care nu presupun riscul unei noi expuneri, şi

Angajatorul va fi informat asupra oricăror rezultate semnificative ale supravegherii stării de
sănătate, în limitele confidenţialităţii medicale.
Acţiunile angajatorului
•

Revizuirea evaluării riscurilor privind vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ,

•

Revizuirea măsurilor menite să elimine sau să
reducă riscurile generate de expunerea la
vibraţii transmise sistemului mână-braţ,

•

Luarea în considerare a recomandărilor
practicianului de medicina muncii sau a
altei persoane calificate sau a autorităţii

•

Asigurarea unei supravegheri continue a
stării de sănătate şi a unei reexaminări a
stării de sănătate a oricărui alt lucrător care
a fost expus unor condiţii similare. În astfel
de cazuri, medicul, practicianul de medicina muncii sau autoritatea competentă
pot propune efectuarea unui examen medical de către persoanele expuse.

Tabelul A.1 Rezumat al responsabilităţilor definite în Directiva 2002/44/CE
Articolul din
directivă
Articolul 4

Cine

Când

Cerinţă

Angajator

Risc potenţial
generat de vibraţiile
transmise sistemului
mână-braţ

Determinarea şi evaluarea riscului:
3 Evaluarea riscului generat de vibraţiile transmise sistemului mână-braţ se va face de către o persoană
competentă.
3 Fiţi în posesia evaluării riscurilor.
3 Identificaţi măsurile necesare pentru limitarea expunerii şi informarea şi formarea lucrătorului.

Articolul 5

3 Menţineţi evaluarea riscurilor actualizată.

Angajator

Riscuri generate de
vibraţii

Expuneri peste
valoarea de expunere de declanşare
a acţiunii
Expuneri peste
valoarea limită de
expunere
Lucrători expuşi unui
anumit tip de risc

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Angajator

Angajator

Medic sau
persoană
calificată

Lucrători expuşi
riscului generat de
vibraţiile transmise
sistemului mână-braţ
Lucrători expuşi
riscului generat de
vibraţiile transmise
sistemului mână-braţ

Evitarea sau reducerea expunerii:

3 Adoptaţi acţiuni generale pentru eliminarea expunerilor sau reducerea la minim a acestora
3 Stabiliţi şi puneţi în aplicare un program de măsuri
pentru eliminarea sau reducerea la minim a expunerilor la riscuri generate de vibraţiile transmise sistemului mână-braţ
3 Adoptaţi măsuri imediate pentru prevenirea expunerii peste valoarea limită
3 Identificaţi cauzele depăşirii valorii limită a expunerii

–
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de directiva 2002/44/CE

anexa a-h

anexa a Rezumat al responsabilităţilor definite

3 Îndepliniţi cerinţele privind lucrătorii supuşi unui anumit tip de risc

Informarea şi formarea lucrătorului:
3 Pentru toţi lucrătorii expuşi riscurilor generate de
vibraţiile transmise sistemului mână-braţ.

Consultarea şi participarea lucrătorilor:
3 Consultarea, într-o manieră echilibrată şi la timp, a
lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora în privinţa
evaluării riscurilor, a măsurilor de limitare, a supravegherii stării de sănătate şi a formării.

Atunci când este
Supravegherea stării de sănătate:
identificată
3 Informaţi lucrătorii în privinţa rezultatelor supravegheafectarea stării de
rii stării de sănătate
sănătate

3 Informaţi şi consiliaţi lucrătorii în privinţa oricărei supravegheri a stării de sănătate căreia trebuie să i se
supună la sfârşitul perioadei de expunere
3 Comunicaţi angajatorului rezultatele semnificative
ale supravegherii stării de sănătate

Angajator

Angajator

Atunci când este
identificată afectarea stării de
sănătate

3 Revizuiţi evaluarea riscurilor

Expuneri peste
valoarea de expunere de declanşare
a acţiunii

3 Lucrători care beneficiază
adecvată a stării de sănătate

3 Continuaţi eliminarea sau reducerea riscurilor
3 Reexaminaţi starea de sănătate a lucrătorilor expuşi
la condiţii similare.
de

supraveghere
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a nexa b
b.1

Ce sunt vibraţiile?

cE sunt vibraţiilE?

vibraţiile apar atunci când
un corp oscilează ca urmare
a forţelor externe şi interne
(figura B.1).În cazul vibraţiilor
transmise sistemului mânăbraţ, mânerul unui echipament sau suprafaţa unei piese
prelucrate vibrează rapid, iar
această
mişcare
este
transmisă către mână şi braţ.

b.2

cE sE Măsoară?
Figura B.1 vibraţii

vibraţiile sunt definite prin transmise sistemului
magnitudinea şi frecvenţa mână-braţ
acestora. Magnitudinea
vibraţiilor
poate
fi
exprimată prin deplasarea vibraţiei (în metri),
viteza vibraţiei (în metri pe secundă) sau
acceleraţia vibraţiei (în metri pe secundă la
pătrat sau m/s²). Majoritatea transductoarelor
de vibraţii produc un rezultat raportat la
acceleraţie; astfel, acceleraţia a fost utilizată în
mod tradiţional pentru a descrie vibraţiile.
Pentru a obţine o imagine completă a vibraţiilor
pe o suprafaţă, acestea trebuie să fie măsurate
pe trei axe, astfel cum este ilustrat în figura B.2.

Figura B.2 Axele de măsurare a vibraţiilor transmise sistemului
mână-braţ
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b.3

cE sunt FrEcvEnţa şi pondErarEa în
FuncţiE dE FrEcvEnţă?

Frecvenţa este numărul de mişcări pe secundă
cu care corpul vibrant se deplasează înainte şi
înapoi. Aceasta valoare este exprimată în
cicluri pe secundă, cunoscute în general sub
denumirea de hertzi (prescurtat Hz). Pentru
unelte rotative, frecvenţa dominantă se
determină în mod obişnuit în funcţie de viteza
la care unealta se roteşte (de obicei exprimată
ca număr de rotaţii pe minut sau rpm; frecvenţa
în Hz se obţine prin împărţirea rpm la 60).
Pentru vibraţiile transmise sistemului mână-braţ,
frecvenţele considerate a fi importante sunt
cuprinse între aproximativ 8 Hz şi 1000 Hz. Cu
toate acestea, deoarece riscul de rănire a mâinii nu este acelaşi la toate frecvenţele, ponderarea în funcţie de frecvenţă este utilizată pentru a reprezenta probabilitatea rănirii ca urmare
a diferitelor frecvenţe. Prin urmare, acceleraţia
ponderată descreşte pe măsură ce frecvenţa
creşte. În cazul vibraţiilor transmise sistemului
mână-braţ se utilizează o singură curbă de ponderare în funcţie de frecvenţă pentru toate trei
axele.

b.4

cE paraMEtri ai vibraţiilor sunt

utilizaţi pEntru EvaluarEa ExpunErii?

De pe fiecare axă de vibraţii se măsoară o
valoare medie pătratică a acceleraţiei medii
ponderată în funcţie de frecvenţă. Aceasta
este numită ahw. valoarea utilizată pentru evaluarea expunerii este valoarea totală a vibraţiilor,
care combină cele trei valori ahw pentru axele x,
y şi z, folosind următoarea formulă:

Câteva exemple ale valorilor totale ale vibraţiilor
pentru unelte mecanizate comune portabile
sunt indicate în figura B.3.

Acceleraţia a hv (m/s²)
0

5

10

15

20

25

30

Drujbe
Ciocane-daltă
Motocositoare
Ciocane
demolatoare

anexa a-h

Polizoare
drepte

35

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ

baza valorilor totale ale vibraţiilor ahv obţinute prin măsurarea vibraţiilor la locul de muncă (a se
vedea Capitolul 2.3) de către HSL şi INRS în perioada 1997 - 2005. Datele au doar un caracter
ilustrativ şi pot să nu fie reprezentative pentru utilizarea echipamentelor tehnice în toate
circumstanţele. A 25-a şi a 75-a percentilă arată valoarea vibraţiei faţă de care 25% sau 75%
dintre eşantioane au valoare egală sau inferioară.

–

Figura b.3 ExEMplE dE valori alE vibraţiilor pEntru unEltE coMunEEşantion de date obţinute pe

Polizoare
Burghie
cu percuţie
Şurubelniţe
cu impact
Curăţitoare
cu ace
Maiuri
compactoare
Picamăre
Perforatoare
de rocă
Aparate
de sablat
Fierăstraie
Cilindri
compactori
cu vibraţie
Eşantion de date

a 25-a si a 75-a percentilă
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b.5
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cE instruMEntE ar trEbui utilizatE?

Echipamentul de măsurare a vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ ar trebui să
îndeplinească specificaţiile EN ISO 8041:2005
pentru instrumente de măsurare a vibraţiilor
transmise sistemului mână-braţ. Este important
ca accelerometrele (transductoarele de
vibraţii) să fie selectate cu atenţie. vibraţiile

echipamentelor tehnice portabile sau ghidate
manual pot fi foarte înalte şi pot supraîncărca
cu uşurinţă transductoarele inadecvate. Fixarea
transductoarelor de mânerele echipamentului
necesită sisteme de montaj rigide, uşoare şi
compacte.
Informaţii
suplimentare
şi
recomandări privind selecţia transductoarelor şi
metodele de montare pot fi consultate în EN
ISO 5349-2:2001.

Bibliografie:
EN ISO 5349-2:2001 vibraţii mecanice — Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise prin mână — Partea 2: Indicaţii practice pentru măsurarea la locul de muncă

Lucrătorii expuşi în mod regulat la vibraţii excesive transmise sistemului mână braţ pot suferi,
pe termen lung, tulburări ale fluxului sangvin în
degete şi tulburări ale funcţiilor neurologice şi
locomotorii ale mâinii şi braţului. termenul sindromul vibraţiilor mână-braţ este utilizat pentru
a desemna aceste afecţiuni complexe.
Sindromul vibraţiilor mână-braţ are impact
asupra vieţii sociale şi de familie. Atacurile
periodice provocate de circulaţia sangvină
redusă vor avea loc nu doar la locul de
muncă, ci şi în timpul unor activităţi precum
spălarea unui autoturism sau vizionarea de
activităţi sportive în aer liber. Sarcini zilnice
precum manipularea nasturilor mici de la
îmbrăcăminte pot deveni dificile.
Afecţiunile vasculare, neurologice şi malformaţiile
oaselor şi încheieturilor provocate de vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ sunt recunoscute
ca boli profesionale într-o serie de ţări europene.

c.1 aFEcţiuni vascularE
Lucrătorii expuşi la vibraţii ale braţului transmise
prin mână pot acuza episoade de decolorare
(albire) a degetelor, provocate în mod obişnuit de
expunerea la frig. Simptomul este cauzat de blocarea temporarăa circulaţiei sangvine în degete.
Diferiţi termeni au fost utilizaţi pentru a descrie
afecţiunile vasculare provocate de vibraţii:

activităţii, sporind riscul de răniri acute
provocate de accidente.
Studiile epidemiologice au demonstrat
că probabilitatea şi severitatea albirii este
influenţată de caracteristicile expunerii la
vibraţii, tipul de unelte şi procese de lucru,
condiţiile de mediu (temperatură, flux de
aer, umiditate, zgomot), unii factori biodinamici şi ergonomici (forţă de prindere,
forţă de împingere, poziţia braţului), şi
diverse caracteristici individuale (sensibilitate individuală, boli şi agenţi precum
fumatul şi anumite medicamente care
afectează circulaţia periferică).

c.2 aFEcţiuni nEurologicE
Lucrătorii expuşi la vibraţii ale braţului transmise
prin mână pot experimenta furnicături şi amorţire
a degetelor şi mâinilor. Dacă expunerea la vibraţii
continuă, simptomele tind să se înrăutăţească şi
pot afecta capacitatea de lucru şi activităţile zilnice. Lucrătorii expuşi la vibraţii pot manifesta o
reducere a simţului tactil şi termic normal, precum şi o reducere a dexterităţii manuale.

•

degete albe sau moarte,

•

fenomenul Raynaud de origine profesională,

•

degete cu insuficienţă sangvină provocată
de vibraţii

c.4 aFEcţiuni Musculo-schElEtalE

Dacă expunerea la vibraţii continuă, atacurile
de albire devin mai frecvente, afectând mai
multe degete. Atacurile pot avea loc în orice
perioadă a anului în care se manifestă uşoare
reduceri ale temperaturii. În timpul unui atac de
albire, lucrătorul afectat poate avea o pierdere
completă a senzaţiei tactile şi a dexterităţii în
manipulare, care se poate răsfrânge asupra

–

C.3 sindromul de tunel Carpian
Cercetările epidemiologice efectuate asupra
lucrătorilor au arătat că utilizarea uneltelor cu
vibraţii în combinaţie cu mişcări repetitive, prindere forţată, poziţii incomode, pot spori riscul
apariţiei sindromului de tunel carpian.

Iniţial, atacurile de albire afectează vârfurile
unuia sau a mai multor degete dar, în condiţii
de continuare a expunerii la vibraţii, albirea se
poate extinde către baza degetelor. Pe măsură
ce fluxul sangvin se reîntoarce la degete
(aceasta are loc prin expunere la căldură sau
masaj local), degetele se înroşesc şi sunt adesea
dureroase. Atacurile de albire sunt mai dese în
perioada iernii decât vara. Durata variază în
funcţie de intensitatea stimulilor vibraţiei, de la
câteva minute la peste o oră.
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Riscuri la adresa sănătăţii,
semne şi simptome

anexa a-h

a nexa C

Lucrătorii cu expunere prelungită la vibraţii pot
acuza slăbiciuni musculare, dureri ale mâinilor şi
braţelor şi forţă musculară diminuată. Aceste
afecţiuni par a-şi avea cauza în factori de stres
ergonomic apăruţi în urma lucrului manual
susţinut.
Manifestarea în exces a osteoartritei încheieturii
şi cotului, precum şi întărirea ţesuturilor moi (osificare) în punctele de prindere a tendoanelor,
în special în regiunea cotului, au fost constatate
la mineri, lucrători în construcţia drumurilor şi
operatori ai uneltelor cu percuţie din industria
prelucrării metalelor.
În cazul unor lucrători expuşi la vibraţii au fost raportate alte afecţiuni profesionale, precum inflamarea
tendoanelor (tendinită) şi a fasciilor acestora din
membrele superioare şi maladia Dupuytren, o
boală a ţesuturilor fasciale din palmă.
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anexa d
d.1

Instrumente pentru calcularea expunerilor zilnice

instrumente web

Calcularea expunerii zilnice la vibraţii este
simplificată de câteva calculatoare ale expunerii disponibile pe internet, cum ar fi:
http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm
http://www.db.umu.se/kalkylator.
aspx?calc=hav&lang=en
http://www.hvbg.de/d/bia/pra/softwa/kennwertrechner/index.html

d.2

graFiCul expunerii zilniCe

Graficul din figura D.1 descrie o metodă
alternativă simplă pentru determinarea expunerilor zilnice sau a expunerilor parţiale la vibraţii
fără a apela la un calculator.
Este suficient să căutaţi pe grafic linia A(8) la
sau deasupra punctului în care converg liniile
valorii vibraţiilor şi a timpului de expunere.
Zona verde din figura D1 indică expuneri probabil inferioare valorii de expunere de declanşare
a acţiunii. Astfel de expuneri nu trebuie conside-

rate a fi „sigure”. Poate exista un risc de rănire a
sistemului mână-braţ în cazul unorexpuneri inferioare valorii de expunere de declanşare a
acţiunii, astfel încât unele valori de expunere
din zona verde pot cauza răniri la unii lucrători,
în special după câţiva ani de expunere.

d.3

nomograma expunerii zilniCe

Nomograma din figura D.2 oferă o metodă
alternativă simplă de obţinere a expunerilor zilnice la vibraţii fără a utiliza ecuaţiile. Pentru fiecare instrument sau proces:
1. trasaţi o linie dintr-un punct de pe scala din
partea stângă (reprezentând valoarea
vibraţiilor) către un punct pe scala din partea
dreaptă (reprezentând timpul de expunere);
2. Citiţi expunerile parţiale în punctul în care
liniile intersectează scala centrală;
3. Ridicaţi la pătrat fiecare valoare a expunerii
parţiale la vibraţii;
4. Adunaţi valorile ridicate la pătrat;
5. Extrageţi rădăcina pătrată a rezultatului
pentru a obţine valoarea totală A(8) de
expunere zilnică la vibraţii.

Exemplu:
4m/s² pentru 4 ore şi 30 min
reprezintă A(8)=3m/s²

14

10

A(8)=10m/s2
A(8)=9m/s2

8

A(8)=8m/s2
A(8)=7m/s2

6

A(8)=6m/s2
A(8)=5m/s2
4

A(8)=4m/s2
A(8)=3m/s2
A(8)=2,5m/s2
A(8)=2m/s2

2

A(8)=1m/s2

10:00

9:30

9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

6:30

6:00

5:30

5:00

4:30

4:00

3:30

3:00

2:30

2:00

1:30

1:00

0:30

0
0:00

Magnitudinea vibraţiei (m/s²)

12

anexa a-h
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Figura d.1 graFiCul expunerii zilniCe

Timpul de expunere (hh:mm)
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Acceleraţie
ponderată
ahv
(m/s2)

Expunere
parţială
la vibraţii Ai(8)
(m/s2)

perioadă
de expunere
zilnică
T

Puncte
ale expunerii
la vibraţii
ni

40
40

30

10

30

8
20
20

15

8

8
valoarea limită
de expunere 5 m/s²
valoarea de expunere de
declanşare a acţiunii 2.5 m/s²

6

4
1600

3

800

Ore

10

15

10

6
5

400
4
3
2

6

1.5

5

1.0

200

2
1.5
1.0

100

0.8

50

0.6
0.5

0.8
0.6
0.5
0.4

3

30

0.3

10

4

8

2

6
5
4

2

3
0.1

1.5

Instrucţiuni:
pentru fiecare expunere, trasaţi o linie între acceleraţia ponderată şi timpul de expunere.
Citiţi expunerea parţială la vibraţii A(8)i sau punctele de expunere ni din punctul în care
linia intersectează scala centrală. Introduceţi valorile în tabelul corespunzător de mai jos.

1.0

Pentru valori A(8):
Ridicaţi la pătrat şi adunaţi valorile A(8)i
Extrageţi rădăcina pătrată a rezultatului
pentru a obţine valoarea totală A(8) de
expunere zilnică la vibraţii.
Ai(8) Ai(8)2

Pentru valori ni:
Adunaţi valorile totale pentru a obţine
punctele zilnice totale n; Utilizaţi scala
centrală pentru a converti valoarea n la A(8)
ni

expunerea 1

expunerea 1

expunerea 2

expunerea 2

expunerea 3

expunerea 3

expunerea 4

expunerea 4

expunerea 5

expunerea 5

∑Ai(8)2 =

n = ∑ni =

A(8) = ∑Ai(8) =

A(8) =

2

40

40

15

8

0.2

0.5

60

20

16

1

0.6

80

25

4

0.8

100

2

1

Minute
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Figura d.2 noMograMa ExpunErii la vibraţii a sistEMului Mână-braţ

Gestiunea expunerii la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ poate fi simplificată prin utilizarea unui „sistem” al punctelor de expunere.
Pentru orice unealtă sau proces, numărul punctelor de expunere acumulate într-o oră (PE,1h în
puncte pe oră) poate fi obţinut pe baza magnitudinii vibraţiei ahv în m/s², utilizând:
Punctele de expunere sunt adunate pentru a
stabili un număr maxim al punctelor de expunere pentru orice persoană pe durata unei zile.

 a hv 
PE = 
 2.5m/s 2 

2

T
100
8 ore

unde ahv este magnitudinea vibraţiei în
m/s² şi T este timpul de expunere în ore.
Alternativ, figura D.3 prezintă o metodă
simplă pentru căutarea punctelor de
expunere.
Expunerea zilnică A(8) poate fi calculată
pe baza punctului de expunere utilizând:

totalurile expunerii corespunzând valorilor de
expunere de declanşare a acţiunii şi valorilor
limită de expunere sunt:
• valoarea de expunere de declanşare a
acţiunii (2,5 m/s²) = 100 puncte;
• valoarea limită de expunere (5 m/s²) =
400 puncte.

Acceleraţie (m/s²)

Figura d.3 tabel al punCtelor de expunere (valori rotunjite).
20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5

67
63
60
57
54
51
48
45
43
40
38
35
33
30
28
26
24
22
20
18
17
15
14
12
11
9
8
7
6
5
4
3
3
2
2
1

200
190
180
170
160
155
145
135
130
120
115
105
98
91
85
78
72
66
61
55
50
45
41
36
32
28
25
21
18
15
13
10
8
6
5
3

400
380
360
340
325
305
290
270
255
240
225
210
195
180
170
155
145
130
120
110
100
90
81
72
64
56
49
42
36
30
25
20
16
12
9
6

800
760
720
685
650
615
580
545
510
480
450
420
390
365
340
315
290
265
240
220
200
180
160
145
130
115
98
85
72
61
50
41
32
25
18
13

5m

15m

30m

1h

1600
1500
1450
1350
1300
1250
1150
1100
1000
960
900
840
785
730
675
625
575
530
485
440
400
360
325
290
255
225
195
170
145
120
100
81
64
49
36
25
2h

2400
2300
2150
2050
1950
1850
1750
1650
1550
1450
1350
1250
1200
1100
1000
940
865
795
725
660
600
540
485
435
385
340
295
255
215
180
150
120
96
74
54
38
3h

3200
3050
2900
2750
2600
2450
2300
2200
2050
1900
1800
1700
1550
1450
1350
1250
1150
1050
970
880
800
720
650
580
510
450
390
340
290
240
200
160
130
98
72
50
4h

4000
3800
3600
3400
3250
3050
2900
2700
2550
2400
2250
2100
1950
1800
1700
1550
1450
1300
1200
1100
1000
905
810
725
640
565
490
425
360
305
250
205
160
125
90
63
5h

4800
4550
4350
4100
3900
3700
3450
3250
3050
2900
2700
2500
2350
2200
2050
1900
1750
1600
1450
1300
1200
1100
970
865
770
675
590
505
430
365
300
245
190
145
110
75
6h

6400
6100
5800
5500
5200
4900
4600
4350
4100
3850
3600
3350
3150
2900
2700
2500
2300
2100
1950
1750
1600
1450
1300
1150
1000
900
785
675
575
485
400
325
255
195
145
100
8h

8000
7600
7200
6850
6500
6150
5800
5450
5100
4800
4500
4200
3900
3650
3400
3150
2900
2650
2400
2200
2000
1800
1600
1450
1300
1150
980
845
720
605
500
405
320
245
180
125

–

În general, numărul de puncte de expunere PE este definit de:

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ

sistemul punCtelor de expunere

anexa a-h

d.4

10h

Perioadă de expunere zilnică
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sistemul „semaFor”

Unii angajatori care lucrează cu producători şi
furnizori de echipamente tehnice au dezvoltat
un sistem „semafor” verde/galben/roşu, în care
fiecare unealtă este marcată clar cu un cod de
culoare referitor la vibraţiile transmise sistemului
mână-braţ corespunzător valorii anticipate a
vibraţiilor echipamentului în timpul utilizării, un
exemplu al acestei scheme de codificare fiind
ilustrat în tabelul D.4.

goria de culoare a fiecărui echipament.
Schema „semafor” se poate baza pe măsurători
sau pe declaraţia producătorului privind emisiile de vibraţii. Dacă se utilizează valoarea emisiilor de vibraţii, aceasta ar trebui să fie înmulţită
cu un factor între 1 şi 2 pentru a permite o marjă
de eroare pentru rezultatele testelor de emisii
standardizate (a se vedea capitolul 2.3.1).

Utilizarea echipamentelor tehnice „verzi” arată
că expunerile sunt probabil inferioare valorii de
expunere de declanşare a acţiunii sau a celei
limită. Astfel de expuneri nu trebuie considerate
a fi „sigure”. Poate exista un risc de rănire
provocată de vibraţii pentru expuneri inferioare
valorii de expunere de declanşare a acţiunii,
Succesul sistemului „semafor” depinde de califiind necesară utilizarea unor alte sisteme de
tatea datelor utilizate pentru a determina categestiune pentru ca lucrătorii să înţeleagă şi să
opereze sistemul
corect, sistemele
tabelul d.4 exemplu al sCHemei de Coduri de Culoare pentru sistemul
să
fie
utilizate
„semaFor”
corect, iar lucrătorii
Cod de culoare
Perioada în care se
Perioada în care se
expuşi riscului să
atingevaloarea de
atingevaloarea limită de
nu manifeste simpexpunere de
expunere (5m/s²)
tome ale sindrodeclanşare a acţiunii
mului vibraţiilor.
(2,5m/s²)
Lucrătorii sunt instruiţi în privinţa utilizării schemei
de coduri de culoare, astfel încât aceştia să
poată selecta unelte de vibraţii după o examinare rapidă şi să cunoască perioada de timp în
care le pot exploata.

Roşu

Mai puţin de 30 minute

Mai puţin de 2 ore

Galben

Între 30 minute şi 2 ore

Între 2 şi 8 ore

verde

Peste 2 ore

Peste 8 ore

E.1

în

cazul utilizării unui singur Echipament teHniC

Expunerea zilnică la vibraţii, A(8), pentru un
lucrător care desfăşoară un proces sau
operează o unealtă, poate fi calculată pe baza
magnitudinii şi a timpului expunerii, prin
ecuaţia:

–

Exemple calculate
Exemplu
Un lucrător care execută operaţii de debavurare utilizează trei unelte în timpul unei zile
de lucru:
1. Un polizor unghiular: 4 m/s2 timp de
2 ½ ore
2. O freză unghiulară cu 3 m/s² timp de
1 oră
3. Un ciocan-daltă cu 20 m/s² timp de
15 minute
Expunerile parţiale la vibraţii pentru cele trei
sarcini sunt:
1. Polizor:

Exemplu

2. Freză:

Un lucrător forestierutilizează o motocoasă
o perioadă totală de 4½ ore pe zi. vibraţiile
motocoasei în timpul exploatării sunt de
4m/s². Expunerea zilnică A(8) este:

3. Daltă:

anexa a-h

unde ahv reprezintă magnitudinea vibraţiilor (în
m/s²), T reprezintă durata zilnică a expunerii la
magnitudinea vibraţiilor ahv, iar T0reprezintă
durata de referinţă de opt ore. Asemeni valorii
vibraţiilor, expunerea zilnică la vibraţii se măsoară
în metri pe secundă la pătrat (m/s²).

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ

a nexa e

Expunerea zilnică la vibraţii este, prin
urmare:

Expunerea zilnică de 3m/s² este superioară
valorii de expunere care declanşează
acţiunea, dar inferioară valorii limită de
expunere.

E.2

în cazul utilizării Mai Multor Echipamente teHniCe

Dacă o persoană este expusă la mai mult de o
sursă de vibraţii, expunerile parţiale la vibraţii
sunt calculate pe baza magnitudinii şi duratei
fiecărei surse.

A(8)= A Grind ( 8 ) +A Cut (8)2 +A Chip (8)2
2

= 2.22 +1.12 +3.52
= 4.8+1.2+12.3= 18.3=4.3m/s 2
Expunerea zilnică de 4,3 m/s² este superioară
valorii de expunere care declanşează
acţiunea, dar inferioară valorii limită de
expunere.

Expunerea zilnică totală la vibraţii poate fi
calculată pe baza valorilor vibraţiilor parţiale
utilizând formula:

unde A1(8), A2(8), A3(8) etc. reprezintă valorile
de expunere parţială la vibraţii pentru diferitele
surse de vibraţii.
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E.3

ExpunErE zilnică: a(8), utilizând sistEMul punctElor dE ExpunErE

(Notă: exemplul calculat este similar celui din anexa E.2, cu utilizarea metodei punctelor de expunere)
Dacă aveţi valori ale acceleraţiei în m/s²:

Dacă aveţi informaţii privind punctele per oră:

Etapa 1: Determinaţi punctajul corespunzător
fiecărei sarcini sau echipament, utilizând figura D.3 pentru a căuta punctele de expunere în funcţie de valoarea acceleraţiei şi timpul de expunere.

Etapa 1: Determinaţi valorile punctelor per oră
pentru fiecare echipament tehnic sau
operaţie pe baza datelor furnizate de
producător, măsurători sau alte surse.

Etapa 2: Adunaţi punctele per echipament tehnic pentru a obţine un punctaj total zilnic.
Etapa 3: Cea mai mare dintre valorile celor trei
axe este cea a expunerii zilnice la
vibraţii, în puncte.
Exemplu
Un lucrător care execută operaţii de debavurare utilizează trei unelte în timpul unei zile
de lucru:
1. Un polizor unghiular: 4 m/s² timp de
2½ ore
2. O freză unghiulară cu 3 m/s² timp de
1 oră
3. Un ciocan-daltă cu 20 m/s² timp de
15 minute
Etapa 1: Punctele de expunere,
figura D.3, sunt:

utilizând

Polizor unghiu- 4 m/s² pentru 3* ore =
lar (utilizare 2½ 96 puncte
ore)
Freză
unghiulară
(utilizare 1 oră)
Ciocan-daltă
(utilizare
15 minute)

3 m/s² pentru 1 oră =
18 puncte
20 m/s² pentru 15 minute =
200 puncte

* 2½ ore nu sunt ilustrate în figura D.3, fiind utilizată prin
urmare următoarea valoare în ordine crescătoare, de
3 ore.

Etapa 2: Punctele de expunere zilnică la vibraţii
sunt, pentru fiecare echipament tehnic: 96 + 18 + 200 = 314 puncte
Etapa 3: Expunerea zilnică la vibraţii este de
314 puncte, adică superioară valorii
de expunere care declanşează
acţiunea de 100 de puncte, dar
inferioară valorii limită de expunere
de 400 puncte.
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Etapa 2: Stabiliţi punctele zilnice, pentru fiecare
echipament tehnic sau operaţie, prin
multiplicarea numărului de puncte per
oră cu numărul de ore de utilizare a
echipamentului tehnic:
Etapa 3: Suma punctajelor pentru echipamentele tehnice sau operaţiunile individuale reprezintă expunerea zilnică la
vibraţii în puncte.
Exemplu
Un lucrător care execută operaţii de debavurare utilizează trei unelte în timpul unei
zile de lucru:
1. Un polizor unghiular: 4 m/s² timp de
2½ ore
2. O freză unghiulară cu 3 m/s² timp de
1 oră
3. Un ciocan-daltă cu 20 m/s² timp de
15 minute
Etapa 1: valorile punctelor per oră pentru
echipamente tehnice sunt:
Polizor unghiular

Freză
unghiulară

Ciocan-daltă

32 puncte

18 puncte

800 puncte

Etapa 2: Prin urmare, punctele de expunere sunt:
Polizor unghiular
(utilizare
2½ ore)

Freză
unghiulară
(utilizare
1oră)

Ciocan-daltă
(utilizare
15 minute)

32 x 2,5 = 80

18 x 1 = 18

800 x 0,25 = 200

Etapa 3: Punctele de expunere zilnică la
vibraţii sunt, pentru fiecare echipament tehnic:
Etapa 4: 80 + 18 + 200 = 298 puncte
Etapa 5: Expunerea zilnică la vibraţii este de
298 puncte, adică superioară valorii de expunere care declanşează
acţiunea de 100 de puncte, dar
inferioară valorii limită de expunere
de 400 puncte.

F.3

teste CliniCe

În general, testele clinice nu dezvăluie urme
clare de răniri provocate de vibraţii însă, cu
toate acestea, se pot dovedi utile pentru excluderea altor cauze ale unor simptome similare
celor ale sindromului vibraţiilor mână-braţ sau
pentru monitorizarea agravării rănirii.
Supravegherea stării de sănătate poate consta
într-o evaluare a anamnezei unui lucrător,
împreună cu un examen fizic efectuat de către
medic sau o persoană calificată în domeniul
medico-sanitar.
Chestionare pentru supravegherea stării de
sănătate privind vibraţiile transmise sistemului
mână-braţ sunt disponibile din diverse surse (de
exemplu secţiunea vIBGUIDE la: http://www.
humanvibration.com/EU/EU-index.htm).

F.1

anamneza

Anamneza ar trebui să ia în considerare:
•

antecedentele familiale,

•

antecedentele sociale, inclusiv consumul
de tutun şi alcool.

•

antecedente profesionale, inclusiv ocupaţiile
trecute şi curente în care a existat expunere
la vibraţii transmise sistemului mână-braţ,
locuri de muncă anterioare în care a existat
expunere la agenţi neurotoxici sau angiotoxici, şi orice activităţi din timpul liber care
presupun utilizarea uneltelor sau echipamentelor tehnice cu vibraţii.

•

antecedentele de sănătate personală.

F.2

examenul FiziC

Un examen fizic ar trebui să examineze în detaliu sistemele vascular periferic, neurologic şi
musco-scheletal şi ar trebui să fie efectuat de
către un medic calificat.

testele pentru sistemul periferic vascular includ
testul Lewis-Prusik, testul Allen şi testul Adson.
testele pentru sistemul nervos periferic includ
evaluarea dexterităţii manuale (de exemplu
recunoaşterea şi ridicarea monezilor), testul
Roos, testul lui Phalen şi semnul lui tinel (pentru
comprimarea tunelului carpian).

F.4

invEstigaţii vascularE

Evaluareadin punct de vedere vascular a sindromului de vibraţii mână-braţ se bazează în
special pe teste de provocare la frig: evaluarea
modificărilor de culoare a degetelor, înregistrarea timpilor de recuperare a temperaturii de la
nivelul pielii degetelor şi măsurarea presiunii sangvine sistolice la nivelul degetelor. Alte teste
diagnostice non-invazive, precum înregistrarea
Doppler a fluxului şi presiunii sangvine a braţului
şi degetului, se pot dovedi de asemenea utile.

F.5

–
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tehnici de supraveghere a stării de
sănătate

anexa a-h

a nexa F

invEstigaţii nEurologicE

Evaluarea neurologică a sindromului de vibraţii
mână-braţ include câteva teste:
•

Praguri de percepţie a vibraţiilor

•

Sensibilitate tactilă
monofilamentelor)

•

Praguri de percepţie termică

•

vitezele de conducere nervoasă în membrele
superioare şi inferioare.

•

Electromiografie

•

Dexteritatea vârfurilor degetelor (test Purdue
Pegboard).

(detectarea

spaţiilor,
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F.6

46

invEstigarEa ForţEi MuscularE

Evaluarea forţei muşchilor mâinii poate fi
efectuată cu ajutorul unui dinamometru pentru a
măsura forţa de prindere şi a unui indicator pentru măsurarea forţei de apăsare a degetelor.

F.7

invEstigaţii radiologicE

Radiografii ale umerilor, coatelor, încheieturilor
şi mâinilor pentru un diagnostic radiologic al

bolilor oaselor şi încheieturilor sunt de obicei
necesare în ţările în care osteoartropatia
generată de vibraţii în membrele superioare
este recunoscută ca fiind o boală profesională.

F.8

tEstE dE laborator

Analizele sângelui şi urinei pot fi necesare în
unele cazuri pentru a face distincţia între răniri
provocate de vibraţii şi alte afecţiuni vasculare
sau neurologice.

Bibliografie:
ISO 13091-1:2001 vibraţii mecanice — Praguri ale percepţiei vibrotactile pentru evaluarea
disfuncţiei nervoase — Partea 1: Metode de măsurare la nivelul vârfurilor degetelor
ISO 14835-1:2005 vibraţii şi şocuri mecanice — teste de provocare la frig pentru evaluarea funcţiei
vasculare periferice — Partea 1: Măsurarea şi evaluarea temperaturii la nivelul pielii degetelor
ISO 14835-2:2005 vibraţii şi şocuri mecanice — teste de provocare la frig pentru evaluarea funcţiei
vasculare periferice — Partea 2: Măsurarea şi evaluarea presiunii sangvine sistolice la nivelul
degetelor

Emisia de vibraţii declarată
valoarea vibraţiilor furnizată de către
producătorii echipamentelor tehnice
pentru a indica vibraţiile posibile ale
acestora. valoarea emisiilor de vibraţii
declarate ar trebui să fie obţinută utilizând un cod de teste standardizate şi
trebuie să fie inclusă în instrucţiunile
echipamentului tehnic.
Ponderarea în funcţie de frecvenţă
O corecţie aplicată măsurătorilor
vibraţiilor (adesea utilizând un filtru)
pentru a lua în considerare dependenţa
de frecvenţă presupusă a riscului de
rănire a corpului. Pentru vibraţiile transmise sistemului mână-braţ se utilizează
ponderarea Wh (definită în EN ISO 53491:2001).
Valoarea de expunere zilnică la vibraţii, A(8)
Echivalentul energetic al valorii totale
a vibraţiilor în metri pe secundă la
pătrat (m/s²) pentru o perioadă de
8 ore pentru un lucrător, incluzând
toate expunerile la vibraţii transmise sistemului mână-braţ pe durata zilei.

Expunere parţială la vibraţii, Ai(8)
Contribuţia operaţiunii i la expunerea
zilnică la vibraţii în m/s². Expunerea
parţială la vibraţii se referă la expunerea
zilnică din partea unei unelte sau a unui
proces individual, i (dacă un lucrător
este expus la vibraţii provenite de la o
singură unealtă sau proces, atunci expunerea zilnică la vibraţii este egală cu
expunerea parţială la vibraţii).
Supravegherea stării de sănătate
Un program de verificări ale stării de
sănătate a lucrătorilor pentru a identifica primele efecte ale rănirilor rezultate în urma activităţii.
Valoarea de expunere de declanşare a acţiunii
O valoare a expunerii zilnice a unui
lucrător la vibraţii de 2,5 m/s², valoare
peste care riscurile expunerii la vibraţii
trebuie să fie controlate.
Valoarea limită de expunere O valoare a expunerii zilnice a unui lucrător la vibraţii de
5 m/s², peste care lucrătorii nu trebuie
să fie expuşi.

PARtEA 1 Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise sistemului mână-braţ

Vibraţii transmise sistemului mână-braţ
vibraţiile mecanice care, transmise sistemului mână-braţ uman, presupun riscuri la adresa sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor, în special afecţiuni vasculare, osoase sau ale încheieturilor, neurologice sau musculare.

–

Glosar

anexa a-h

a nexa g

timp de expunere
Durata zilnică în care un lucrător este
expus unei surse de vibraţii.
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Scopul prezentului ghid este de a asista angajatorii în identificarea pericolelor presupuse de
vibraţiile transmise întregului corp, în evaluarea expunerii şi riscurilor şi în stabilirea măsurilor de
protecţie a sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor expuşi la riscurile generate de vibraţiile transmise
întregului corp.
Se recomandă consultarea ghidului împreună cu Directiva privind vibraţiile sau cu legislaţia
naţională de punere în aplicare a cerinţelor directivei.

Vibraţiile transmise întregului corp sunt provocate
de vibraţii transmise prin scaun sau picioare de
către echipamente tehnice şi vehicule la locul
de muncă (a se vedea anexa B). Expunerea la
niveluri ridicate ale vibraţiilor transmise întregului
corp poate prezenta riscuri la adresa sănătăţii şi
securităţii şi este raportată a cauza sau agrava
rănirile zonei dorso-lombare (a se vedea anexa
C). Riscurile sunt cele mai ridicate atunci când
valorile vibraţiilor sunt înalte, duratele expunerilor
sunt lungi, frecvente şi regulate, iar vibraţiile
includ şocuri sau lovituri severe.
Lucrările care presupun expunerea la vibraţii
transmise întregului corp au loc de obicei în
lucrările de teren precum agricultura, construcţiile
şi carierele, dar pot avea loc şi în alte locaţii, cum
ar fi pe şosele, în camioane grele şi uşoare, pe
mare, în bărci mici şi rapide şi în aer, în unele elicoptere. Vibraţiile transmise întregului corp nu
sunt restrânse la lucrătorii aşezaţi, precum
conducătorii, ci pot fi suferite în timpul unor
operaţiuni efectuate în poziţia în picioare, cum
ar fi staţionarea pe un concasor de ciment.
Rănirea zonei dorso-lombare poate fi provocată
de factori ergonomici precum manipularea
manuală a unei încărcături şi poziţii .constrânse
sau incomode. Aceştia sunt factori care pot fi
cel puţin la fel de importanţi ca expunerea la

2

vibraţii transmise întregului corp. Rănirea zonei
dorso-lombare poate, bineînţeles, să fie
provocată de activităţi de lucru care nu implică
utilizarea de vehicule. În scopul soluţionării cu
succes a problemei rănirilor zonei dorso-lombare în cazul conducătorilor auto şi al operatorilor de echipamente tehnice, este importantă
identificarea şi luarea în considerare a tuturor
factorilor favorizanţi în ansamblu.

Ghid de bune practici privind Vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 1 introduCere

Directiva 2002/44/CE a UE („Directiva privind vibraţiile”) stabileşte responsabilităţi ale angajatorilor pentru a asigura eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor generate de vibraţiile
transmise sistemului mână-braţ (responsabilităţile sunt rezumate în anexa A).
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Directiva privind vibraţiile (Directiva 2002/44/CE
– a se vedea secţiunea „Bibliografie”) stabileşte
standardele minime pentru controlul riscurilor
generate de vibraţiile transmise întregului corp.
Directiva privind vibraţiile cere statelor membre
ale Uniunii Europene să pună în aplicare o
legislaţie naţională de implementare a cerinţelor
directivei până la 6 iulie 2005. Legislaţia naţională
poate aplica prevederi mai favorabile decât
cele cerute de către directivă şi nu ar trebui să
reducă nivelul de protecţie oferit lucrătorilor de
către legislaţia naţională pre-existentă.
Directiva privind vibraţiile stabileşte o valoare
de expunere zilnică care declanşează acţiunea,
cerând angajatorilor să controleze riscurile
generate de vibraţiile transmise întregului corp
în cazul depăşirii acesteia, precum şi o valoare
limită de expunere, fiind interzisă expunerea
lucrătorilor la valori superioare celor stabilite2:

Statele membre au dreptul (după consultarea celor două ramuri industriale) să pună în aplicare perioade de tranziţie către
valoarea limită de expunere timp de 5 ani, începând de la 6 iulie 2005. (Statele membre au dreptul de a prelungi această
perioadă cu încă 4 ani în cazul utilajelor agricole şi forestiere). Perioadele de tranziţie sunt aplicabile doar în cazul utilizării
utilajelor livrate anterior datei de 6 iulie 2007, pentru care (având în vedere toate mijloacele tehnice sau organizaţionale
disponibile pentru controlul riscurilor) valoarea limită de expunere nu poate fi respectată.
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•
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o valoare de expunere zilnică,
care declanşează acţiunea,
de 0,5 m/s²

(sau, la alegerea statului membru, o valoare a dozei de
vibraţii de 9,1 m/s1.75);
•

o valoare limită de expunere zilnică de 1,15 m/s²

(sau, la alegerea statului membru, o valoare a
dozei de vibraţii de 21 m/s1.75);
Directiva
privind
vibraţiile
stabileşte
responsabilităţi ale angajatorilor pentru a asigura eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor generate de vibraţiile transmise întregului corp. Responsabilităţile sunt rezumate în
anexa A.
Directiva privind vibraţiile este o directivă
derivată din directiva-cadru (Directiva

89/391/CEE – a se vedea secţiunea
„Bibliografie”), din care provin un mare
număr al cerinţelor Directivei privind vibraţiile
care fac referire explicită la directiva-cadru.
Prezentul ghid va ajuta angajatorii să se
conformeze dispoziţiilor Directivei privind
vibraţiile aplicabile în cazul vibraţiilor transmise întregului corp. Ghidul urmăreşte să
acopere metodologia utilizată pentru determinarea şi evaluarea riscurilor; acesta
tratează alegerea şi utilizarea corectă a
echipamentului de lucru, optimizarea metodelor şi punerea în aplicare a măsurilor de
protecţie
(măsuri
tehnice
şi/sau
organizaţionale) pe baza unei analize anterioare a riscurilor. De asemenea, ghidul
detaliază tipul de formare şi informare care
trebuie asigurată lucrătorilor în cauză şi propune soluţii efective pentru celelalte aspecte
abordate în cadrul Directivei privind vibraţiile.
Structura ghidului este evidenţiată în schema
de la figura 1.

Bibliografie:
Directiva privind vibraţiile : Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25
iunie 2002 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor
la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE].(Publicată î n Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene L 177 din 6 iulie 2002, pagina 13)
Directiva-cadru:
Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989privind punerea în aplicare de măsuri pentru
promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă

Elemente de bazã ale evaluãrii riscurilor

2.1

Evaluarea expunerilor zilnice
Determinarea duratei expunerii

2.2

Magnitudinea vibraţiilor

2.3

Informaţii furnizate de producãtor
Alte surse
Mãsurare
Calcularea expunerilor zlinice

2.4

Expunerea zilnicã la vibraţii - A(8)
Valoare a dozei de vibraţii - VDV

Capitolul 3

Eliminarea sau reducerea expunerii
Elaborarea unei strategii de control

3.1

Consultarea şi participarea lucrãtorilor
Controlul riscului
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Capitolul 2

Evaluarea riscurilor

Partea 2

Figura 1 schEma „vibraţii transmisE întrEgului corp”

Vibraţii transmise întregului
corp la locul de muncă

3.2
3.3

Înlocuirea cu alte metode de lucru
Selectarea exhipamentului
Politica de achiziţii
Proiectarea postului de lucru
Mãsuri colective
Formarea şi informarea lucrãtorilor
Programe de lucru
Întreţinere
Scaune cu suspensii
Monitorizare şi reevaluare

3.4

Sunt mijloacele de control funcţionale?
Când trebuie repetatã evaluarea
riscurilor?
Supravegherea stãrii de sãnãtate

3.5

Capitolul 4

Când este necesarã supravegherea stãrii de
sãnãtate?

4.1

Ce înregistrãri sunt necesare?

4.2

Care este procedura în caz de rãnire?

4.3
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În prezentul capitol examinăm modul în care puteţi decide dacă există probleme în
privinţa expunerilor la vibraţii transmise întregului corp la locul de muncă fără a apela la
măsurători sau la alte cunoştinţe detaliate privind evaluarea expunerii.

2.1 ElEmEntE dE bază alE Evaluării riscurilor
Evaluarea riscurilor ar trebui să:
•

•

identifice cazurile în care pot apărea riscuri
la adresa sănătăţii şi securităţii provocate
sau influenţate de vibraţiile transmise întregului corp;
estimeze expunerea lucrătorilor şi să o compare cu valoarea de expunere care
declanşează acţiunea şi valoarea limită de
expunere;

•

identifice mijloacele disponibile de control
al riscului;

•

identifice etapele planificate pentru a
controla şi monitoriza riscurile generate de
vibraţiile transmise întregului corp; precum şi

•

înregistreze evaluarea, măsurile adoptate şi
eficacitatea acestora.

Alături de vibraţiile transmise întregului corp, alţi
factori ergonomici pot contribui la durerile din
zona dorso-lombară, aceştia incluzând:
•

poziţie incorectă în timpul
conducerii/operării unui utilaj;

•

poziţia aşezat pentru lungi
perioade de timp fără posibilitatea de schimbare a acesteia;

•

comenzi incorect amplasate,
care necesită întinderea sau
c o n t o r s i o n a r e a
conducătorului/operatorului;

•

vizibilitate slabă a operaţiunilor, care
necesită întinderea sau contorsionarea
pentru a obţine o perspectivă adecvată;

•

ridicare şi transportare manuală de
încărcături grele sau de mari dimensiuni;

•

urcări şi coborâri repetate în şi din o cabină
situată la înălţime sau cu acces dificil.

Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 2 evaluarea

Obiectivul evaluării riscurilor privind vibraţiile transmise întregului corp este de a vă permite, ca angajator, să adoptaţi decizii corecte în privinţa măsurilor necesare pentru a
preveni sau limita în mod adecvat riscurile apărute în urma expunerii lucrătorilor la
vibraţiile transmise întregului corp.

Fiecare dintre aceşti factori luaţi în considerare
separat poate provoca dureri dorso-lombare.
Cu toate acestea, riscul va spori dacă o
persoană este expusă la unul sau mai mulţi dintre factorii respectivi în timp ce este expusă la
vibraţii transmise întregului corp. De exemplu:
•

expunerea prelungită la vibraţii transmise
întregului corp fără a schimba poziţia;

•

expunerea la vibraţii transmise întregului
corp în timpul şederii într-o poziţie întinsă sau
contorsionată (de exemplu privirea peste
umăr pentru a urmări operarea unui echipament);
•

expunerea la vibraţii transmise întregului corp, urmată
de lucrări care implică ridicarea
şi
transportarea
manuală de greutăţi.

Factorii de mediu precum temperatura pot spori suplimentar
riscul de dureri sau răniri ale
zonei dorso-lombare.
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Toate aceste cauze trebuie luate în considerare
în cadrul proiectelor dumneavoastră de minimalizare a riscurilor de rănire a zonei dorso-lombare.
Reglementările şi orientările privind manipularea
manuală a materialelor ar trebui să fie avute în
vedere dacă acesta este un factor prezent în
activitatea lucrătorilor dumneavoastră.
Un punct de pornire constă în examinarea
activităţii desfăşurate, a proceselor implicate şi
a echipamentelor tehnice şi echipamentelor
utilizate. O serie de întrebări menite să vă ajute
în a decide dacă sunt necesare acţiuni suplimentare sunt enumerate în tabelul 1.

Toate tipurile de vehicule, atunci când sunt în
mişcare, sunt susceptibile a expune conducătorul
vibraţiilor transmise întregului corp. Riscurile la
adresa sănătăţii sporesc în cazul în care persoanele sunt expuse în mod regulat unor niveluri
înalte de vibraţii transmise întregului corp pentru
o perioadă îndelungată de timp. Câteva vehicule care au fost asociate cu riscurile de vibraţii
transmise întregului corp şi celor ergonomice
sunt menţionate în figura 2. Reţineţi că expunerea la vibraţii transmise întregului corp poate
apărea şi în urma unor activităţi altele decât
conducerea, de exemplu în cazurile în care
lucrătorii se află pe platforme supuse vibraţiilor.

Bibliografie:
Directiva privind manipularea manuală:
Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători şi, în special, de
producere a unor afecţiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE].

tabElul 1 câtEva întrEbări pEntru a vă ajuta să dEcidEţi dacă sunt nEcEsarE acţiuni suplimEntarE
Conduceţi pe drumuri neasfaltate?
Nivelurile înalte de vibraţii transmise corpului sunt mai probabile la persoane care conduc
vehicule pe suprafeţe neregulate ca parte a îndatoririlor de la locul de muncă, cum ar fi vehicule tot-teren precum tractoare, ATV-uri şi autobasculante.

Conduceţi sau operaţi echipamente tehnice cu vibraţii o perioadă mai
îndelungată în fiecare zi?
Factorii care determină expunerea zilnică la vibraţii a unei persoane sunt valoarea (nivelul)
vibraţiilor şi perioada de timp în care persoana este expusă. Cu cât durata de expunere este
mai lungă, cu atât mai mari vor fi riscurile provocate de expunerea la vibraţii.

Conduceţi vehicule care nu sunt concepute pentru şosele?
Unele vehicule industriale, precum încărcătoarele cu furcă, nu au suspensie pe roţi şi sunt dotate
cu pneuri pline care le conferă stabilitatea necesară activităţii în condiţii de siguranţă. Dacă
sunt conduse pe suprafeţe plane, nivelurile vibraţiilor transmise întregului corp nu ar trebui să fie
înalte. Cu toate acestea, dacă sunt conduse pe suprafeţe inadecvate (de exemplu un încărcător
cu furcă, conceput pentru activitatea într-un depozit, care este operat într-o curte exterioară de
încărcare), acestea pot genera niveluri înalte de vibraţii transmise întregului corp.

Conduceţi pe şosele prost întreţinute?
Majoritatea vehiculelor rutiere vor genera niveluri destul de scăzute ale vibraţiilor transmise întregului
corp dacă şoseaua pe care rulează este bine întreţinută. Autoturismele, furgonetele şi camioanele
moderne cu cabine suspendate prezintă, în general, puţine riscuri de vibraţii transmise întregului corp
atunci când sunt utilizate pe şosele bine întreţinute. Cu toate acestea, vehiculele cu suspensii mai puţin
eficiente, cum ar fi camioanele cu şasiu rigid, pot provoca niveluri înalte de vibraţii transmise întregului
corp, în special atunci când sunt conduse pe suprafeţe prost întreţinute sau când rulează fără sarcină.
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Proiectarea incorectă a unei cabine sau vizibilitatea slabă pot avea ca rezultat întinderea sau
contorsionarea conducătorului sau îl pot obliga pe acesta la o poziţie fixă pentru perioadelungi de timp. Aceste medii ergonomice defavorabile pot determina, individual sau împreună
cu expuneri la vibraţii transmise întregului corp, apariţia unor răniri ale zonei dorso-lombare sau
ale sistemului musculo-scheletal.

Avertizează producătorii echipamentelor tehnice împotriva riscurilor provocate de vibraţii transmise întregului corp?
Dacă utilizaţi un echipament tehnic care îşi poate expune operatorii la riscuri de răniri provocate de vibraţii, producătorul ar trebui să avertizeze în privinţa acestui aspect în manualul de
instrucţiuni.

Raportează lucrătorii dureri dorso-lombare?

Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 2 evaluarea

Trebuie să adoptaţi poziţii incomode sau să efectuaţi sarcini manuale de manipulare?

Semnele de răniri ale zonei dorso-lombare arată că este necesară gestionarea riscurilor ergonomice şi a expunerilor la vibraţii.
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Cel mai mare risc apărut în urma expunerii la vibraţii se consideră a fi cel determinat de expunerea la vibraţii provocate de şocuri. Vibraţiile provocate de şocuri pot apărea pe suprafeţe
de şosea prost întreţinută, în urma conducerii cu viteză neadaptată terenului sau a reglării
incorecte a suspensiei scaunului. Screperele pot genera niveluri înalte de vibraţii provocate de
şocuri atunci când sunt conduse pe teren dificil. Unele vehicule supraîncărcate pot transmite
şocuri şi lovituri conducătorului în caz de utilizare brutală a frânelor.

Partea 2

Sunteţi expuşi şocurilor (sau loviturilor)?

Figura 2 ExEmplE dE valori alE vibraţiilor pEntru unEltE comunE
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Valori ale vibraţiilor pentru echipamente comune disponibile pe piaţa din UE. Datele au doar un
caracter ilustrativ. Pentru detalii suplimentare, a se vedea anexa B.
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0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Încărcătorexcavator
Compactor cu
un singur cilindru
Compactor cu
doi cilindri
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În prezentul capitol examinăm modul în
care poate fi determinată durata expunerii şi la ce durată a acesteia devine
necesară informarea.

Înainte de a fi estimată expunerea
zilnică la vibraţii), (A(8) sau
VDV),
trebuie
cunoscută
durata zilnică totală a expunerii la vibraţiile provenite de
la vehiculele sau echipamentele tehnice utilizate. Este
necesară utilizarea datelor
care sunt compatibile cu datele
privind valoarea vibraţiilor, de
exemplu dacă datele privind
valoarea vibraţiilor se bazează pe
măsurători efectuate în timpul operării echipamentului tehnic, va fi contorizată doar
perioada în care lucrătorul este expus

vibraţiilor. Operatorii de echipamente tehnice sau vehicule care au fost chestionaţi în
privinţa duratei zilnice tipice a expunerii la
vibraţii au indicat, de obicei, o valoare care
include perioade fără expunere la vibraţii,
de exemplu încărcarea camioanelor şi timpii
de aşteptare.
De obicei, vibraţiile care au loc atunci când
vehiculul se află în mişcare vor constitui cea
mai mare parte a expunerilor la vibraţii.
Cu toate acestea, unele expuneri
sunt dominate de operaţiuni care
sunt efectuate în timp ce vehiculul
staţionează, precum excavatoarele şi excavatoarele forestiere.
Modelele de lucru necesită o
atentă luare în considerare. De
exemplu, unii lucrători pot opera
echipamente tehnice doar în anumite perioade ale zilei. Este necesară stabilirea unor modele de utilizare tipice, acestea fiind un important factor în calcularea
expunerii posibile la vibraţii a unei persoane.

Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 2 evaluarea

Pentru a evalua expunerea zilnică la
vibraţii este necesară o estimare a perioadei de timp în care lucrătorii sunt expuşi la
sursa de vibraţii.

Bibliografie:
EN 14253, Vibraţii mecanice — Măsurarea şi calculul efectului asupra sănătăţii prin expunere la
vibraţii transmise întregului corp la locul de muncă — Ghid practic
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Ghid facultativ de bună practică pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/44/CE (vibraţii la locul de muncă)

2.3

dEtErminarEa valorii vibraţiilor

Determinarea valorii vibraţiilor transmise
întregului corp este dată de valoarea
acceleraţiei ponderată în frecvenţă pe
cea mai înaltă dintre cele trei axe ortogonale (1,4awx, 1,4awy sau awz) pentru un
lucrător aşezat sau aflat în picioare.
Informaţiile privind vibraţiile necesare pe
care le utilizaţi pentru evaluarea vibraţiilor
trebuie să coincidă cât mai mult posibil cu
vibraţiile probabile ale echipamentului tehnic pe care plănuiţi să îl utilizaţi (specificaţiile
echipamentului tehnic şi modul în care este
operată, în acelaşi timp).

Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii sunt
obţinute, în mod obişnuit, în conformitate cu
codurile armonizate europene privind testele
pentru vibraţii produse de către organisme de
standardizare europene şi internaţionale. Cu
toate acestea, foarte puţin standarde specifice
echipamentelor tehnice sunt disponibile în prezent, iar în cazurile în care există astfel de standarde, precum în cazul camioanelor industriale,
diferenţele între diferitele echipamente tehnice
implicate sunt adesea reduse (sub 50%).

În prezentul capitol examinăm modul în care
poate fi estimat nivelul vibraţiilor pe baza
informaţiilor furnizate de către producător,
a altor surse informative publicate şi a
măsurătorilor la locul de muncă.

2.3.1 Utilizarea informaţiilor privind
nivelul emisiilor furnizate de
producător
Directiva europeană privind echipamentele tehnice ”(Directiva 2006/42/CE şi, anterior, Directiva
abrogată 98/37/CE) defineşte cerinţe esenţiale
privind sănătatea şi securitatea pentru echipamente tehnice furnizate în cadrul Uniunii Europene,
inclusiv cerinţe specifice privind vibraţiile.
Între alte cerinţe, Directiva privind echipamentele tehnice obligă producătorii, importatorii şi
furnizorii de echipamente tehnice să furnizeze
informaţii privind riscurile de vibraţii şi valorile
emisiilor de vibraţii transmise întregului corp în
cazul
echipamentelor
tehnice
mobile.
Informaţiile privind vibraţiile ar trebui să fie prezentate în cadrul informaţiilor sau instrucţiunilor
care însoţesc echipamentul tehnic.
Bibliografie:
EN1032:2003 Vibraţii mecanice — Încercarea echipamentelor tehnice mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibraţii
EN 12096:1997 Vibraţii mecanice — Declararea şi verificarea valorilor emisiei de vibraţii.
CEN/TR Primul proiect al Comitetului din München (martie 2005) — Vibraţii mecanice – Ghid pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise întregului corp de către maşini de terasament.
Utilizarea informaţiilor armonizate măsurate de către instituţii, organizaţii internaţionale şi
producători.
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Asociaţia comercială din care faceţi parte sau
un organism echivalent pot fi în posesia unor
date utile privind vibraţiile, fiind posibilă şi
existenţa unor baze de date pe Internet care
pot corespunde necesităţilor dumneavoastră.
Acestea se pot dovedi adecvate pentru unii
angajatori care doresc să facă o evaluare a riscurilor de vibraţii.

În multe situaţii, măsurarea valorilor vibraţiilor
nu este necesară. Cu toate acestea, este
important a cunoaşte când sunt necesare
măsurători.
În prezentul capitol examinăm care vibraţii
sunt măsurate, unde se măsoară acestea şi
modul de raportare a rezultatelor
măsurătorilor.

Alte surse de date privind vibraţiile includ
consultanţii specialişti în vibraţii şi organismele
guvernamentale. Unele date pot fi consultate
în diferite publicaţii tehnice sau ştiinţifice şi pe
Internet. Două site-uri web europene care deţin
date privind emisiile standard de vibraţii ale
producătorilor, împreună cu unele valori
măsurate în timpul „utilizării reale” pentru o serie
de echipamente tehnice, sunt următoarele:

Partea 2

http://www.vibration.db.umu.se/HavSok.aspx?lang=en
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Există şi alte surse de informaţii privind valoarea
vibraţiilor, acestea fiind adesea suficiente pentru
a vă permite să decideţi dacă valoarea de
expunere care declanşează acţiunea sau valoarea limită de expunere urmează a fi depăşite.

2.3.3 Măsurarea valorii vibraţiilor

http://www.las-bb.de/karla/
În mod ideal, informaţiile privind vibraţiile ar trebui
utilizate pentru echipamentul (marcă şi model)
pe care intenţionaţi să îl utilizaţi. Totuşi, dacă acestea nu sunt disponibile, poate fi necesară, pentru
început utilizarea informaţiilor privind echipamente similare, datele fiind înlocuite cu valori mai
precise când acestea devin disponibile.
Atuncicând utilizaţi informaţii publicate privind
vibraţiile, factorii pe care trebuie să îi luaţi în
considerare când vă exercitaţi opţiunea includ:
• tipul de echipament (de exemplu încărcător
cu furcă),
• clasa echipamentului (de exemplu putere
sau dimensiune),
• sursa de alimentare (de exemplu electrică
sau motor cu ardere internă)
• orice caracteristici anti-vibraţii (de exemplu
sisteme de suspensie, cabină şi scaune cu
suspensie),
• sarcina pentru care vehiculul era folosit în momentul colectării informaţiilor privind vibraţiile,
• viteza la care a fost operat,
• tipul de suprafaţă pentru care a fost utilizat.
Buna practică recomandă, în timpul utilizării
datelor publicate privind vibraţiile, compararea
datelor din două sau mai multe surse.

Datele şi informaţiile producătorului provenite
din alte surse de informare pot furniza informaţii
utile privind expunerea la vibraţii a operatorului
echipamentului tehnic. Cu toate acestea,
expunerea la vibraţii a întregului corp depinde
considerabil de calitatea suprafeţelor rutiere, a
vitezei vehiculelor şi de alţi factori, cum ar fi
modul de operare al vehiculului. Prin urmare,
poate fi necesară confirmarea evaluării iniţiale
a expunerii prin efectuarea unor măsurători ale
valorilor vibraţiilor.
Puteţi efectua măsurătorile utilizând resursele
întreprinderii sau angajând un consultant spe69
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cializat. În ambele cazuri, este important ca
persoana
însărcinată
cu
efectuarea
măsurătorilor să deţină suficientă competenţă
şi experienţă.
Ce se măsoară?
Expunerea umană la vibraţiile transmise întregului corp ar trebui să fie evaluată utilizând metoda
definită în standardul internaţional ISO
26311:1997, iar recomandările practice detaliate privind utilizarea metodei de măsurare a
vibraţiilor la locul de muncă sunt descrise în EN
14253:2003.
Rădăcina pătrată medie (r.p.m) a valorii
vibraţiei este exprimată de către acceleraţia
ponderată în frecvenţă la nivelul scaunului unei
persoane aşezate sau al picioarelor unei persoane stând în picioare (a se vedea anexa B),
exprimată înmetri pe secundă la pătrat (m/s²).
Valoarea r.p.m. a vibraţiilor reprezintă
acceleraţia medie pentru o anumită perioadă
de măsurare. Pentru evaluarea expunerii se
utilizează cea mai înaltă valoare de pe cele trei
axe ortogonale (1.4awx, 1.4awysau awz).
Valoarea dozei de vibraţii (sau VDV) constituie o
măsură alternativă a expunerii la vibraţii. VDV a
fost dezvoltată pentru a indica mai eficient riscurile generate de vibraţii, inclusiv şocurile. VDV
se măsoară în metri la puterea 1,75 (m/s 1.75) şi,
spre deosebire de valoarea r.p.m a vibraţiilor.,

VDV măsurat este o valoare cumulativă, ceea
ce înseamnă că aceasta creşte în funcţie de
timpul de măsurare. Prin urmare, pentru orice
măsurare a VDV, este importantă cunoaşterea
perioadei pe parcursul căreia a fost măsurată
valoarea. Pentru evaluarea riscurilor se utilizează
cea mai înaltă valoare de pe cele trei axe ortogonale (1,4VDVwx, 1,4VDVwy sau VDVwz).
Măsurarea vibraţiilor
Se recomandă ca măsurătorile să fie efectuate
pentru a indica valori ale vibraţiilor care sunt
reprezentative pentru vibraţiile care apar pe
parcursul perioadei de lucru a operatorului. Este
important, prin urmare, ca selecţia condiţiilor
de operare şi a perioadelor de măsurare să
permită realizarea acestui obiectiv.
Se recomandă ca, atunci când este posibil,
măsurătorile să fie efectuate pe parcursul unor
perioade de cel puţin 20 minute. Dacă perioadele de măsurare mai scurte sunt inevitabile,
măsurătorile ar trebui să aibă o durată de cel
puţin trei minute şi, dacă este posibil, să fie repetate pentru a obţine o durată totală de măsurare
de peste 20 de minute (a se vedea EN 14253
pentru recomandări). Sunt preferabile perioadele de măsurare mai lungi, cu o durată egală
sau mai mare de 2 ore (uneori sunt posibile
măsurători pe parcursul unei jumătăţi sau al
unei întregi zile lucrătoare).

Bibliografie:
EN 14253, Vibraţii mecanice — Măsurarea şi calculul efectului asupra sănătăţii prin expunere la
vibraţii transmise întregului corp la locul de muncă — Ghid practic
CEN/TR Primul proiect al Comitetului din München (martie 2005) — Vibraţii mecanice – Ghid pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise întregului corp de către maşini de terasament.
Utilizarea informaţiilor armonizate măsurate de către instituţii, organizaţii internaţionale şi
producători.
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În prezentul capitol examinăm modul în
care expunerea zilnică la vibraţii este
calculată pe baza informaţiilor privind
valoarea vibraţiilor şi valorile dozelor de
vibraţii.

2.4.2 Imprecizia evaluărilor expunerilor
zilnice la vibraţii
Imprecizia evaluării expunerii la vibraţii depinde
de mai mulţi factori, a se vedea EN 14253:2003,
inclusiv:
•

Imprecizia instrumentelor/calibrării,

•

Exactitatea datelor sursă (de exemplu
datele producătorului privind emisiile),

•

Deosebirile între operatorii echipamentelor
tehnice (de exemplu experienţă, viteze sau
stiluri de conducere),

•

Capacitatea lucrătorului de a reproduce o
activitate tipică în timpul măsurătorilor,

•

Repetabilitatea sarcinii de lucru,

Expunerea zilnică la vibraţii poate fi evaluată
utilizând una sau ambele măsuri ale expunerii:

•

Factori de mediu (de exemplu ploaie, vânt,
temperatură),

(a)

Expunerea zilnică la vibraţii, A(8), şi, sau

•

(a)

Valoarea dozei de vibraţii, VDV.

Deosebiri ale echipamentelor tehnice şi sistemelor de suspensie (de exemplu este
întreţinerea necesară, a fost echipamentul
tehnic încălzită?).

O serie de instrumente pentru simplificarea
calculării expunerilor zilnice şi gestionarea
timpilor de expunere sunt prezentate în
anexa D.
Exemple practice ale calculării expunerilor
zilnice la vibraţii sunt prezentate în anexa E

2.4.1 Evaluarea expunerii zilnice A(8) şi
VDV

Ambele măsuri depind de o valoare măsurată
a vibraţiilor. Valoarea A(8) necesită şi un timp
de expunere. Asemeni valorii vibraţiilor, expunerea zilnică la vibraţii se exprimă în metri pe
secundă la pătrat (m/s²).
Dacă VDV este măsurată pe parcursul unei
perioade mai scurte decât o zi întreagă de
lucru (acesta fiind cazul, în general), va fi
necesară ajustarea măsurătorilor rezultate.
Instrucţiuni şi exemple de calcul al expunerilor
A(8) şi VDV sunt prezentate în anexa E.

Ghid de bune practici privind vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 2 evaluarea

O evaluare a expunerii zilnice la vibraţii
depinde, în egală măsură, de nivelul de
vibraţii şi de durata de expunere.

În cazul în care sunt măsurate valoarea vibraţiilor
şi timpul de expunere, impreciziile asociate cu
evaluarea A(8) şi a VDV pot determina ca
valoarea calculată să fie cu până la 20%
superioară valorii reale sau cu până la 40%
inferioară acesteia. În cazul în care este estimat
doar timpul de expunere sau valoarea vibraţiei
— de exemplu pe baza informaţiilor provenite
de la lucrător (timpul de expunere) sau
producător (valoarea vibraţiilor) — imprecizia
evaluării expunerii zilnice poate fi mult mai
ridicată.
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2.4

3.1 ElaborarEa unEi stratEgii dE Control
Evaluarea dumneavoastră a riscurilor ar trebui să
permită identificarea unor metode de limitare a
expunerii. În procesul de evaluare a expunerii la
vibraţii trebuie să aveţi în vedere activitatea care le
generează. Înţelegerea cauzelor expunerii lucrătorilor la vibraţii va contribui la identificarea unor metode
de reducere sau eliminare a acestora.

ticular riscului de rănire, de exemplu lucrătorii
care sunt mai susceptibili la răniri provocate de
vibraţiişi prezintă semne de răniri în curs de evoluţie la niveluri de expunere inferioare valorii de
expunere care declanşează acţiunea.

Etapele importante ale acestui proces de gestionare sunt:

Directiva-cadru prezintă următoarea ierarhie privind punerea în aplicare a programului de măsuri preventive:

•

identificarea surselor principale de vibraţii,

(a) evitarea riscurilor;

•

identificarea surselor principale de vibraţii
provocate de şocuri;

(b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate:

•

clasificarea acestora în funcţie de contribuţia lor la risc;

•

identificarea şi evaluarea soluţiilor posibile din
punct de vedere al practicabilităţii şi costurilor,

•

stabilirea unor obiective care pot fi atinse
cu uşurinţă;

•

alocarea priorităţilor şi stabilirea unui „program de acţiune”,

(d) adaptarea lucrului la individ, în special în
ceea ce priveşte proiectarea locurilor de
muncă, alegerea echipamentului de
lucru şi a metodelor de producţie şi de
lucru, în vederea, în special, a atenuării
muncii monotone şi a muncii normate şi
a reducerii efectelor acestora asupra
sănătăţii;

•

definirea responsabilităţilor de gestionare şi
alocarea resurselor adecvate,

•

punerea în aplicare a programului;

•

monitorizarea progreselor;

•

evaluarea programului.

Metoda adoptată pentru reducerea riscurilor
generate de vibraţiile transmise întregului corp
va depinde de aspectele practice ale proceselor de lucru caracteristice şi de nivelurile curente
ale expunerii.
Se poate dovedi necesară adaptarea mijloacelor de control pentru lucrătorii supuşi în mod par-

Ghid de bune practici privind Vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 3 EvitarEa sau

În prezentul capitol arătăm modul de elaborare a unei strategii de control,
inclusiv ierarhizarea în funcţie de priorităţi a activităţilor dumneavoastră de
control.

Partea 2

Pentru a controla riscurile este necesară o strategie capabilă să reducă în
mod eficace vibraţiile transmise întregului corp.

(c) combaterea riscurilor la sursă;

(e) luarea în considerare a progresului tehnic;
(f) înlocuirea aspectelor periculoase prin
aspecte nepericuloase sau mai puţin
periculoase;
(g) dezvoltarea unei politici de prevenire
cuprinzătoare şi coerente, care să includă
tehnologia, organizarea muncii, condiţiile
de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor legaţi de mediul de lucru;
(h) acordarea de prioritate măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală;
(i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
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3.2

Consultarea şi partiCiparea luCrătorilor

Gestionarea cu succes a riscurilor are la bază sprijinul şi implicarea lucrătorilor, în special a reprezentanţilor acestora. Reprezentanţii pot asigura un
canal efectiv de comunicare cu forţa de muncă
şi pot asista lucrătorii în înţelegerea şi utilizarea
informaţiilor privind sănătatea şi siguranţa.
Lombalgia poate fi provocată de o combinaţie de
factori, inclusiv expunerea la vibraţii transmise întregului corp, astfel încât poate fi necesară adoptarea unor
soluţii variate. Unele soluţii pot fi directe. Alte soluţii vor
necesita modificări ale modului de organizare a lucrului. Adesea, astfel de probleme nu pot fi rezolvate
decât prin consultări cu reprezentanţii lucrătorilor.
Consultarea efectivă se întemeiază pe:
•

comunicarea către lucrători a informaţiilor
relevante despre măsurile privind sănătatea
şi securitatea;

•

acordarea de oportunităţi lucrătorilor pentru a-şi exprima opiniile şi a contribui într-o
manieră promptă la soluţionarea problemelor privind sănătatea şi securitatea;

•

aprecierea şi luarea în considerare a opiniilor lucrătorilor.

Consultarea poate avea ca rezultat identificarea
unor soluţii mai bune de control care sunt bine
înţelese de către lucrători. Sarcina aplicării măsurilor
de control va fi încredinţată lucrătorilor. Dacă sunt
formaţi şi supravegheaţi în mod corespunzător,
lucrătorii au datoria de a utiliza echipamentele
tehnice în mod corect şi de a coopera cu angajatorul pentru a se asigura că condiţiile de mediu şi
de lucru sunt sigure, astfel încât riscurile la adresa
securităţii şi sănătăţii să fie minimalizate şi, acolo
unde este posibil, eliminate. Procesul de consultare
încurajează implicarea şi acceptarea din partea
lucrătorului a măsurilor de control, sporind astfel
şansele de aplicare cu succes a acestora.

3.3

MijloaCE dE Control al risCului

Pentru a controla riscurile sunt necesare eliminarea sau reducerea expunerii la vibraţiile transmise
întregului corp. Este posibilă de asemenea adoptarea de măsuri care reduc probabilitatea
apariţiei rănirilor. Un control efectiv se bazează,
probabil, pe o combinaţie a mai multor metode.
În prezentul capitol examinăm proiectarea, gestionarea şi alte metode care ar trebui să fie luate în considerare atunci când sunt căutate soluţii de control.
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3.3.1 Înlocuirea cu alte metode de lucru
Este posibilă identificarea unor metode de lucru
alternative care elimină sau reduc expunerea
la vibraţii, de exemplu prin deplasarea materialelor cu ajutorul unui transportor în locul utilizării
echipamentelor tehnice mobile. Pentru a vă
menţine informaţi în privinţa metodelor disponibile ar trebui să vă consultaţi periodic cu:
•

asociaţia dumneavoastră profesională;

•

alte contacte din industrie;

•

furnizori de echipamente;

•

jurnale comerciale.

3.3.2 Selectarea echipamentului

Ar trebui să vă asiguraţi că echipamentul selectat sau alocat pentru sarcini este adecvat şi
poate efectua lucrul în mod eficient.
Echipamentul inadecvat sau de capacitate
insuficientă poate necesita o perioadă mai
lungă de finalizare a sarcinii şi expune lucrătorii la
vibraţii de durată mai mare decât este necesar.
Alegeţi echipamente tehnice cu cabine şi instrumente de control dispuse astfel încât operatorul
îşi va putea menţine o poziţie dreaptă, confortabilă, şi nu va trebui să îşi contorsioneze corpul
excesiv sau să rămână în această poziţie o anumită perioadă de timp.
Selectarea pneurilor se poate dovedi importantă; pneurile vor filtra unele dintre efectele
terenului denivelat. Cu toate acestea, pneurile
nu pot absorbi vibraţiile provocate de obstacole
sau denivelări de mari dimensiuni, iar pneurile
moi pot amplifica mişcările verticale ale unui
vehicul pe teren neregulat. Pneurile trebuie să fie
selectate astfel încât să permită rularea unui
vehicul pe teren accidentat.

3.3.3 Politica de achiziţii
Asiguraţi-vă că departamentul dumneavoastră
de achiziţii are o politică privind achiziţia de echi-

• valoarea cea mai mare a rădăcinei
pătrate medii a acceleraţiei ponderate la care este supus trupul (picioarele sau posteriorul), dacă aceasta
depăşeşte 0,5 m/s2. Dacă această
valoare nu trebuie să depăşească
0,5
m/s2,
acest
lucru
trebuie
menţonat.”

3.3.4 Proiectarea sarcinilor şi a proceselor
Sarcinile de lucru ar trebui să fie proiectate astfel
încât:
•

expunerile la vibraţiile transmise întregului corp
să fie cât mai scăzute posibil,

•

perioada zilnică de expunere la vibraţiile excesive să fie cât mai scurtă posibil,

•

emisia de vibraţii (menţionată în manualul
de instrucţiuni);

•

expunerea la şocuri severe să fie evitată, şi

•

precizia relativă a măsurării.

•

poziţia de lucru să nu sporească riscul de rănire
a zonei dorso-lombare.

Furnizorul s-ar putea, de asemenea, să vă poată
oferi sprijin tehnic sau sfaturi privind:
•

orice circumstanţe în care echipamentul
tehnic poate genera expuneri la vibraţii
transmise întregului corp superioare valorii de
expunere care declanşează acţiunea;

•

orice circumstanţe în care echipamentul
tehnic poate genera expuneri la vibraţii
transmise întregului corp superioare valorii
limită de expunere;

•

orice formare specială (a conducătorilor,
echipelor de întreţinere etc.) recomandată
pentru a controla expunerile la vibraţii ale
întregului corp;

•

instrucţiunile de menţinere a echipamentului
tehnic în bune condiţii de funcţionare;

•

informaţii care arată dacă scaunul amplasat
în vehicul reduce expunerile la vibraţii până
la cel mai scăzut nivel care poate fi obţinut în
mod rezonabil;

•

orice opţiuni disponibile care sunt recomandate pentru controlul vibraţiilor transmise
întregului corp în aplicaţii specifice ale echipamentului tehnic.
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Furnizorul ar trebui să ofere consultanţă în privinţa
riscurilor prezentate de către echipamentul tehnic, inclusiv în privinţa vibraţiilor transmise întregului corp. Informaţiile despre vibraţii ar trebui să
includă:

„informaţii privind vibraţiile transmise de
echipamentele tehnice întregului corp:

În multe cazuri, deplasarea pe un teren accidentat sau denivelat constituie principala sursă de
expunere la vibraţii. Expunerea la vibraţii poate fi
redusă şi controlată prin:
•

reducerea distanţelor de deplasare,

•

limitarea vitezei vehiculelor,

•

îmbunătăţirea suprafeţei rutiere (îndepărtarea
obstacolelor, umplerea gropilor, nivelarea suprafeţelor pe care sunt conduse vehiculele etc),

•

dotarea cu un scaun adecvat cu suspensie,
reglat corect, în funcţie de greutatea conducătorului.

O poziţie bună este esenţială pentru minimalizarea
riscurilor de rănire a zonei dorso-lombare în timpul
condusului. Poziţia poate fi îmbunătăţită prin:
•

ameliorarea vizibilităţii conducătorului din
cabină (pentru a reduce răsucirea spatelui şi
a gâtului),

•

relocarea comenzilor echipamentului tehnic
(pentru a reduce întinderea repetată),
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Oricefurnizor de echipamente tehnice în
Europa trebuie să respecte Directiva privind
echipamentele tehnice (Directiva 2006/42/CE
de abrogare a Directivei 98/37/CE). Conform
directivei, echipamentele tehnice trebuie să
fie proiectate şi construite astfel încât riscurile
rezultate în urma vibraţiilor produse de către
echipamente tehnice să fie reduse la cel mai
scăzut nivel, fiind luat în considerare progresul
tehnic şi disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibraţiilor, în special la sursă. Directiva
prevede de asemenea că scaunul trebuie să
fie proiectat astfel încât să reducă vibraţiile
transmise conducătorului la cel mai scăzut
nivel care poate fi obţinut în mod rezonabil.

Partea 2

Pentru echipamentele tehnice mobile,
Directiva privind echipamentele tehnice
cere producătorilor şi furnizorilor de echipamente tehnice să includă în manualul
de instrucţiuni:

pament adecvat care ia în considerare aspectele privind sănătatea şi securitatea, inclusiv:
emisia de vibraţii, factori ergonomici, vizibilitatea
conducătorului şi necesităţile dumneavoastră
de operare.
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•

asigurarea unui scaun adaptat
tuturor conducătorilor care utilizează vehiculul, corespunzător
spaţiului disponibil în cabină şi
adecvat sarcinii desfăşurate,

•

utilizarea centurilor de siguranţă
pentru a menţine conducătorul
într-o poziţie ideală, asigurând
susţinerea zonei dorsale.

3.3.5 Măsuri colective
În cazul în care mai multe întreprinderi activează
în acelaşi spaţiu, diferiţii angajatori trebuie să
coopereze pentru a pune în aplicare prevederile privind siguranţa, sănătatea şi igiena la locul
de muncă. Aceasta poate presupune, de exemplu, întreţinerea adecvată a unei suprafeţe rutiere, astfel încât să fie controlată expunerea la
vibraţii a lucrătorilor aparţinând unei alte întreprinderi care lucrează în aceeaşi locaţie.

3.3.6 Formarea şi informarea lucrătorilor
Este important să furnizaţi operatorilor şi supraveghetorilor informaţii privind:
•

rănirile potenţiale provocate de echipamentul de lucru în timpul funcţionării;

•

valorile limită de expunere şi valori de expunere care declanşează acţiunea;

•

rezultatele evaluării riscului de vibraţii şi ale
oricăror măsurători ale vibraţiilor;

•

măsuriledecontrol utilizate pentru a elimina
sau reduce riscurile generate de vibraţiile
transmise întregului corp;

•

Lucrătorii ar trebui să fie consiliaţi
de asemenea în privinţa impactului asupra sănătăţii al activităţilor
extra-profesionale.
Pentru
a
reduce riscul de apariţie a lombalgiilor, lucrătorii ar
trebui să fie încurajaţi să îşi menţină o bună condiţie
fizică şi să ia în considerare riscurile la adresa zonei
dorso-lombare presupuse de activităţile extra-profesionale cum ar fi utilizarea unor tehnici incorecte
de ridicare a greutăţilor sau adoptarea de poziţii
incomode pentru lungi perioade de timp.

3.3.7 Programe de lucru
Pentru a limita riscurile generate de vibraţiile
transmise întregului corp, poate fi necesară limitarea perioadei de timp în care lucrătorii sunt
expuşi vibraţiilor provenite de la unele vehicule
sau echipamente tehnice.

3.3.8 Întreţinere
Întreţinerea regulată a vehiculelor, a echipamentelor aferente şi a drumurilor utilizate contribuie la reducerea valorii vibraţiilor şi a şocurilor
la minim, prin urmare:
•

întreţineţi suprafeţele de rulare;

practici de lucru sigure pentru reducerea la
minim a expunerii la vibraţii;

•

înlocuiţi piesele uzate (inclusiv suspensia
scaunului);

•

cum şi de ce trebuie detectate şi raportate
semnele de leziune;

•

•

circumstanţele în care lucrătorii au dreptul
la supravegherea stării de sănătate.

verificaţi şi înlocuiţi amortizoarele, rulmenţii şi pinioanele defecte;

•

reglaţi motoarele;

•

întreţineţi pneurile şi
asiguraţi-vă
că acestea sunt
umflate la
presiunile
adecvate
p e n t r u
suprafeţele
de rulare şi
condiţiile de
încărcare;

Lucrătorii trebuie să fie instruiţi în tehnici de conducere
care reduc expunerea la vibraţii.
Aceştia trebuie să fie informaţi în privinţa efectelor vitezei sporite şi, în cazul impunerii de limite
de viteză, a motivelor impunerii acestora.
Dacă sunt montate scaune cu suspensie, conducătorilor ar trebui să li se prezinte demonstrativ modul de ajustare a acestora în funcţie de
propria greutate. Acestora trebuie să le mai fie
prezentate reglarea celorlalte funcţii ale scaunului (reglarea longitudinală, a înălţimii, înclinarea spătarului etc.) pentru obţinerea celei mai
bune poziţii.
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Conducătorii şi tehnicienii de
întreţinere trebuie să fie formaţi
pentru a şti când componentele
echipamentului tehnic care
influenţează expunerea la vibraţii şi poziţia, precum sistemul de
suspensie a scaunului, necesită
întreţinere sau înlocuire.

Furnizorii echipamentelor tehnice ar trebui să ofere
informaţii privind scaunele adaptate vehiculelor
acestora. Scaunele cu suspensie nu sunt întotdeauna
adecvate, dar producătorii echipamentelor tehnice
trebuie să furnizeze un scaun proiectat să reducă
vibraţiile transmise conducătorului la cel mai scăzut
nivel posibil.
Dacă scaunele cu suspensie sunt disponibile, este
important ca acestea să fie adaptate vehiculului.
Alegerea unui scaun cu suspensie inadecvat poate
avea ca rezultat o expunere mai mare la vibraţii în
comparaţie cu un scaun fără suspensie. Toate scaunele cu suspensie au o gamă de frecvenţe pe care
le amplifică. Dacă frecvenţele dominante ale vibra-

Scaunele cu suspensie trebuie să fie selectate astfel
încât, în cazul utilizării normale, să nu atingă limitele
superioare sau inferioare ale cursei suspensiei. Lovirea
acestora creează vibraţii provocate de şocuri, sporind astfel riscul rănirii zonei dorso-lombare.
Scaunul cu suspensie trebuie să fie uşor accesibil şi
reglabil în funcţie de greutatea şi talia operatorului.
Ajustarea înălţimii, poziţiei longitudinale şi a spătarului
sunt aspecte deosebit de importante. Perna scaunului ar trebui să fie proiectată după criterii ergonomice.

Bibliografie:
CEN/TR 15172-1, Vibraţii transmise întregului corp – Ghid pentru reducerea pericolelor generate
de vibraţii – Partea 1: Metode tehnice de proiectare a echipamentelor tehnice.
CEN/TR 15172-2, Vibraţii transmise întregului corp – Ghid pentru reducerea pericolelor generate
de vibraţii – Partea 2: Măsuri de gestionare la locul de muncă

3.4 Monitorizarea şi reevaluarea vibraţiilor
Gestionarea expunerii la vibraţii este un
proces continuu. Trebuie să vă asiguraţi că
sistemele de control sunt utilizate şi asigură
rezultatele aşteptate.
În prezentul capitol examinăm modul de
monitorizare a mijloacelor de control al
vibraţiilor şi când trebuie repetată evaluarea riscurilor.

3.4.1 Cum ştim dacă mijloacele de
control al vibraţiilor transmise
întregului corp sunt funcţionale?
Mijloacelede control al vibraţiilor transmise întregului corp trebuie revizuite periodic pentru a
asigura că sunt în continuare relevante şi eficiente. Se recomandă să:
•

•

Verificaţi în mod regulat dacă administratorii şi lucrătorii îndeplinesc în continuare programul de control pe care l-aţi introdus;
Verificaţi, în discuţii regulate cu toţi lucrătorii, personalul de securitate şi reprezentanţii
lucrătorilor, dacă există probleme privind

vibraţiile sau poziţia în cazul vehiculelor sau
echipamentelor tehnice sau al modului în
care acestea sunt utilizate;
•
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3.3.9 Scaune cu suspensie

ţiilor vehiculului se încadrează în gama de amplificare respectivă, scaunul cu suspensie va agrava
expunerea la vibraţii a şoferului. ISO EN 7096:2000,
ISO EN 5007 şi EN 13490:2001 definesc criterii de performanţă ale scaunelor cu suspensie pentru maşini
de terasament, tractoare agricole şi, respectiv,
camioane industriale.

Verificaţi rezultatele supravegherii stării de
sănătate şi discutaţi cu reprezentantul pentru medicina muncii dacă mijloacele de
control sunt eficiente sau trebuie să fie modificate.

3.4.2 Când trebuie repetată evaluarea
riscurilor?
Va fi necesar să reevaluaţi riscurile generate de
vibraţii şi modul în care le controlaţi de fiecare
dată când apar modificări ale locului de muncă
care pot influenţa nivelul de expunere, precum:
•

introducerea unor echipamente tehnice
sau procese diferite,

•

modificări ale modelului sau metodelor de
lucru

•

modificări în numărul de ore lucrate cu echipamentul generator de vibraţii

•

introducerea unor noi măsuri de control al
vibraţiilor.
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ungeţi sistemul de suspensie al scaunului şi
alte sisteme de suspensie.

Partea 2
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Va fi necesar să reevaluaţi riscurile dacă există
probe (de exemplu ca urmare a supravegherii
stării de sănătate) conform cărora mijloacele
de control existente nu sunt eficiente.
Dimensiunea reevaluării va depinde de natura
modificărilor şi a numărului de persoane afectate de către acestea. O modificare a orarului
sau a modelelor de lucru poate necesita o
recalculare a expunerii zilnice pentru persoanele afectate, dar nu va schimba în mod nece-

sar valorile vibraţiilor. Introducerea unor noi
echipamente tehnice sau procese poate necesita o reevaluare completă.
Constituie bună practică revizuirea evaluării riscurilor şi a practicilor de lucru la intervale regulate, chiar şi în absenţa unor modificări evidente.
Este posibilă apariţia în industria dumneavoastră unor noi tehnologii, echipamente tehnice
sau metode de lucru care vă vor permite să
reduceţi riscurile în continuare.

stării de

sănătate
Supravegherea stării de sănătate presupune introducerea unor proceduri sistematice, regulate şi adecvate pentru detectarea bolilor profesionale şi adoptarea de măsuri în funcţie de
rezultate. Obiectivele sunt, în primul rând, protecţia sănătăţii lucrătorilor (inclusiv identificarea
şi protejarea indivizilor supuşi unor riscuri sporite), dar şi verificarea eficienţei pe termen lung a
măsurilor de control.
Implementarea supravegherii stării de sănătate este, în mod clar, de competenţa statelor
membre, existând diferenţe între practicile de supraveghere a sănătăţii din Uniunea Europeană.
Prezentul ghid nu îşi propune să ofere o orientare exhaustivă privind supravegherea stării de
sănătate. În acest capitol reafirmăm cerinţele privind supravegherea sănătăţii din Directiva
privind vibraţiile şi revizuim unele dintre tehnicile de evaluare actuale.
O serie de tehnici de supraveghere a sănătăţii privind rănirile sistemului mână-braţ sunt descrise în anexa F.

4.1 Când este neCesară supravegherea
stării de sănătate?
Statele membre vor adopta prevederi pentru a
garanta supravegherea adecvată a stării de
sănătate a lucrătorilor în cazurile în care evaluarea riscurilor privind vibraţiile transmise întregului corp indică un risc la adresa sănătăţii acestora. Prevederea supravegherii stării de
sănătate, inclusiv cerinţele privind evidenţa stării de sănătate şi disponibilitatea acesteia, vor fi
introduse în conformitate cu legislaţia şi/sau
practica naţională.
Angajatorii trebuie să asigure o supraveghere
adecvată a stării de sănătate în cazurile în care
evaluarea riscurilor indică un risc la adresa sănătăţii lucrătorilor. Supravegherea stării de sănătate ar trebui să fie aplicată pentru lucrătorii
supuşi riscului de rănire provocată de vibraţii, în
cazul în care:
•

expunerea lucrătorilor la vibraţii este de aşa
natură, încât poate fi stabilită o legătură între
această expunere şi o boală identificabilă
sau efecte dăunătoare asupra sănătăţii;

•

este probabil ca boala sau efectele să se
manifeste în cadrul unor anumite condiţii de
lucru ale unui lucrător, şi

•

există tehnici testate pentru detectarea bolii
sau a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii.

•

în orice caz, lucrătorii a căror expunere zilnică la vibraţii depăşeşte valoarea de expunere zilnică care declanşează acţiunea au
dreptul să beneficieze de o supraveghere
adecvată a stării de sănătate.

Partea 2 Ghid de bune practici privind Vibraţiile transmise întregului corp – Capitolul 4
Supravegherea Stării de Sănătate
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4.2 Ce înregistrări sunt neCesare?
Statele membre vor stabili proceduri care vor
asigura păstrarea de dosare actualizate a tuturor lucrătorilor supuşi supravegherii stării de
sănătate. Evidenţa stării de sănătate va conţine
un rezumat al rezultatelor supravegherii stării de
sănătate care a avut loc. . Aceasta va fi păstrată într-o formă adecvată, care va permite
consultarea la o dată ulterioară, cu respectarea oricărei prevederi de confidenţialitate.
Exemplare ale înregistrărilor corespunzătoare
vor fi furnizate autorităţii competente la cererea
acesteia. Lucrătorul individual va avea acces,
la solicitarea sa, la dosarele personale privind
starea de sănătate.

4.3 Care este proCedura în Caz de rănire?
În cazul în care, ca urmare a supravegherii de
sănătate, se constată că un lucrător este afectat de o boală identificabilă sau de un efect
advers asupra sănătăţii care este considerat,
de către un medic sau un practician al medicinii muncii, a fi rezultatul expunerii la vibraţii
mecanice la locul de muncă:
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Informarea lucrătorului
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Lucrătorulva fi informat, de către medic sau o
altă persoană calificată corespunzător, în privinţa rezultatelor privind supravegherea propriei
stări de sănătate. Lucrătorii vor fi informaţi şi
consiliaţi în special în privinţa oricărei supravegheri a stării de sănătate căreia ar trebui să i se
supună după încetarea expunerii.

•

Revizuirea măsurilor menite să elimine sau să
reducă riscurile generate de expunerea la
vibraţii transmise întregului corp,

•

Luarea în considerare a recomandărilor
practicianului de medicina muncii sau a
altei persoane calificate sau a autorităţii
competente privind aplicarea oricăror
măsuri necesare pentru eliminarea sau
reducerea riscurilor generate de expunerea
la vibraţiile transmise întregului corp, inclusiv
posibilitatea de a încredinţa lucrătorului sarcini alternative care nu presupun riscul unei
noi expuneri, şi

•

Asigurarea unei supravegheri continue a
stării de sănătate şi a unei revizuiri a stării de
sănătate a oricărui alt lucrător care a fost
expus unor condiţii similare. În astfel de
cazuri, medicul, practicianul de medicina
muncii sau autoritatea competentă pot
propune efectuarea unui examen medical
de către persoanele expuse.

Informarea angajatorului
Angajatorul va fi informat asupra oricăror rezultate semnificative ale supravegherii stării de
sănătate, în limitele confidenţialităţii medicale.

Acţiunile angajatorului
•

Revizuirea evaluării riscurilor privind vibraţiile
transmise întregului corp,

Tabelul A.1 Rezumat al responsabilităţilor definite de Directiva 2002/44/CE
Articolul din
directivă
Articolul 4

Cine

Când

Angajator

Risc potenţial
generat de
vibraţiile
transmise
întregului corp

Articolul 5

Angajator

Articolul 6

Angajator

Articolul 7

Angajator

Articolul 8

Medic sau
persoană
calificată

Angajator

Angajator

3 Cerinţă

Determinarea şi evaluarea riscului:
3 Evaluarea riscului generat de vibraţiile transmise întregului
corp se va face de către o persoană competentă.
3 Fiţi în posesia evaluării riscurilor.
3 Identificaţi măsurile necesare pentru limitarea expunerii şi
informarea şi formarea lucrătorului.
3 Menţineţi evaluarea riscurilor actualizată.
Riscuri geneÎndepărtarea sau reducerea expunerii:
rate de vibraţii 3 Adoptaţi acţiuni generale pentru îndepărtarea expunerilor sau reducerea la minim a acestora
Expuneri peste 3 Stabiliţi şi puneţi în aplicare un program de măsuri pentru
valoarea de
eliminarea sau reducerea la minim a expunerilor la riscuri
expunere care
generate de vibraţiile transmise întregului corp
declanşează
acţiunea
Expuneri peste 3 Adoptaţi măsuri imediate pentru prevenirea expunerii
valoarea limită
peste valoarea limită
de expunere
3 Identificaţi cauzele depăşirii valorii limită a expunerii
Lucrători supuşi 3 Îndepliniţi cerinţele privind lucrătorii supuşi unui anumit tip
unui anumit tip
de risc
de risc
Lucrători supuşi Informarea şi formarea lucrătorului:
riscului generat 3 Pentru toţi lucrătorii expuşi riscurilor generate de vibraţiile
de vibraţiile
transmise întregului corp.
transmise
întregului corp
Lucrători supuşi Consultarea şi participarea lucrătorilor:
riscului generat 3 Consultarea, într-o manieră echilibrată şi la timp, a
de vibraţiile
lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora în privinţa evaluării
transmise
riscurilor, a măsurilor de limitare, a supravegherii stării de
întregului corp
sănătate şi a formării.
Atunci când
Supravegherea stării de sănătate:
sunt identifi3 Informaţi lucrătorii în privinţa rezultatelor supravegherii stării
cate afecţiuni
de sănătate
ale sănătăţii
3 Informaţi şi consiliaţi lucrătorii în privinţa oricărei supravegheri a stării de sănătate căreia trebuie să se supună la
sfârşitul perioadei de expunere

Atunci când
sunt identificate afecţiuni
ale sănătăţii
Expuneri peste
valoarea de
expunere care
declanşează
acţiunea
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Rezumat al responsabilităţilor definite
de directiva 2002/44/CE
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anExa a

3 Comunicaţi angajatorului rezultatele semnificative ale
supravegherii stării de sănătate
3 Revizuiţi evaluarea riscurilor
3 Continuaţi eliminarea sau reducerea riscurilor
3 Revizuiţi starea de sănătate a lucrătorilor expuşi la condiţii
similare.
3 Lucrători care beneficiază de supraveghere adecvată a
stării de sănătate
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anExa b

Ce sunt vibraţiile?

b.1 Ce sunt vibraţiile?
Vibraţiile apar atunci când
un corp se deplasează înainte şi înapoi ca urmare a
forţelor externe şi interne,
figura B.1. În cazul vibraţiilor
transmise întregului corp,
scaunul vehiculului sau platforma pe care se află un
lucrător
vibrează,
iar
această mişcare este transmisă către corpul lucrătorului.
Figura B.1 Vibraţii transmise întregului corp

b.2 Ce se Măsoară?
Vibraţiile sunt definite prin valoarea şi frecvenţa
acestora. Valoarea vibraţiilor poate fi exprimată
ca deplasarea vibraţiei (în metri), viteza vibraţiei
(în metri pe secundă) sau acceleraţia vibraţiei
(în metri pe secundă la pătrat sau m/s²). Totuşi,
majoritatea transductoarelor de vibraţii produc
un randament raportat la acceleraţie (randamentul depinde de forţa care acţionează asupra unei mase fixe din cadrul transductorului şi,
pentru o masă fixă, forţa şi acceleraţia au o legătură directă); astfel, acceleraţia a fost utilizată în
mod tradiţional pentru a descrie vibraţiile.
Transductorul de vibraţii măsoară acceleraţia
într-o singură direcţie, astfel încât sunt necesare
trei transductoare pentru a obţine o imagine
completă a vibraţiilor pe o suprafaţă: câte unul
pe fiecare axă, conform ilustraţiei din figura B.2.

b.3 Ce sunt freCvenţa şi ponderarea
freCvenţei

Frecvenţa este numărul de mişcări pe secundă
cu care se corpul vibrant se deplasează înainte şi
înapoi. Aceasta este exprimată ca valoare în
cicluri pe secundă, cunoscute mai frecvent ca
hertzi (prescurtat Hz).
Pentru vibraţiile transmise întregului corp, frecvenţele considerate a fi importante sunt cuprinse
între aproximativ 0,5 Hz şi 8 Hz. Cu toate acestea,
deoarece riscul de rănire nu este egal la toate
frecvenţele, ponderarea frecvenţei este utilizată pentru a reprezenta probabilitatea rănirii
ca urmare a diferitelor frecvenţe. Astfel, acceleraţia ponderată descreşte pe măsură ce frecvenţa creşte. În cazul vibraţiilor transmise întregului corp se utilizează două curbe diferite de
ponderare a frecvenţei. O curbă de ponderare
(curba Wd) este aplicată celor două axe laterale: x şi y, iar o altă curbă de ponderare (curba
Wk) se aplică vibraţiilor pe axa verticală z.
Atunci când sunt luate în considerare riscurile la
adresa sănătăţii ca urmare a vibraţiiilor transmise
întregului corp, se va aplica un factor multiplicator suplimentar valorilor vibraţiilor ponderate în
frecvenţă. Pentru cele două axe laterale (x şi y),
valorile acceleraţiei sunt multiplicare cu 1,4. Pentru
vibraţiile pe axa verticală z, factorul este 1,0.

b.4 Ce paraMetri sunt utilizaţi pentru evaluarea expunerii?
Directiva privind vibraţiile prevede două metode
de evaluare a vibraţiilor:
•

expunereazilnică, A(8) - acceleraţia echivalentă continuă, normalizată la o perioadă de
8 ori/zi. Valoarea A(8) se bazează pe rădăcina pătrată medie a semnalului de acceleraţie şi este exprimată în m/s²; precum şi

•

valoarea dozei de vibraţii (VDV) este o doză
cumulativă, bazată pe rădăcina cvadruplă
medie a semnalului de acceleraţie, şi este
exprimată în m/s1.75.

Ambii parametri, A(8) şi VDV, sunt definiţi în ISO
2631-1:1997.

Figura B.2 Axele de măsurare a vibraţiilor
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Câteva exemple ale valorilor vibraţiilor pentru
unelte electrice comune sunt indicate în figura B.3.

Acceleraţia (m/s²)
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Încărcătorexcavator
Compactor cu
un singur cilindru
Compactor cu
doi cilindri
Buldozer
Dumper
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Dumper articulat
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figura b.3 exeMple de valori ale vibraţiilor pentru eChipaMente tehniCe CoMune

Eşantion de dateobţinute pe baza măsurării la locul de muncă a valorii vibraţiilor pe cea mai înaltă axă de
către INRS INRS (cu asistenţa CRAM şi Prevencem), HSL şi laboratorul de teste RMS între 1997 şi 2005. Datele
au doar un caracter ilustrativ şi pot să nu fie reprezentative pentru utilizarea echipamentelor tehnice în toate
circumstanţele A 25-a şi 75-a percentilă arată valoarea vibraţiei faţă de care 25% sau 75% dintre eşantioane
sunt egale sau inferioar.

Excavator - cu roţi
Excavator <25t
Excavator >25t
Tractor agricol
Maşină de finisat/
turnat asfaltr
Tractor forestier
Maşină forestieră
pentru tăierea
copacilor
Încărcător cu furcă
cu contragreutate
Încărcător colector
Încărcător cu
braţ variabil
Greder
Transpalet
Transpaelt
vertical
Screper
Tractor
remorcare
Încărcător
pe pneuri

Eşantion de date
a 25-a şi a 75-a percentilă
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b.5 Ce instruMente ar trebui utilizate?
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Echipamentul de măsurare a vibraţiilor transmise întregului corp ar trebui să îndeplinească
specificaţiile EN ISO 8041:2005 pentru instrumente de măsurare a vibraţiilor transmise întregului corp.

Bibliografie:
ISO 2631-1:1997 Vibraţii şi şocuri mecanice – Evaluarea expunerii umane la vibraţii transmise întregului corp – Partea 1: Condiţii generale
EN 14253:2003 Vibraţii mecanice — Măsurarea şi calculul efectului asupra sănătăţii prin expunere
la vibraţii transmise întregului corp la locul de muncă – Ghid practic.

C.1 efeCte ale vibraţiei transMise întregului Corp asupra Corpului uMan

Transmiterea vibraţiilor către corp depinde de
poziţia acestuia. Prin urmare, efectele vibraţiilor
sunt complexe. Expunerea la vibraţii transmise
întregului corp provoacă mişcări şi forţe în corpul uman care pot:
•

provoca inconfort,

•

afecta negativ eficienţa,

•

agrava afecţiunile dorso-lombare existente, şi

•

prezenta un risc la adresa sănătăţii şi securităţii.

Vibraţiile la frecvenţe joase transmise corpului
pot provoca rău de mişcare.
Studiile epidemiologice ale expunerilor pe termen lung la vibraţii transmise întregului corp au
demonstrat existenţa unui risc sporit pentru sănătate, în principal la nivel lombar, dar şi la nivelul
gâtului şi umerilor. Unele studii au raportat efecte
asupra sistemului digestiv, organelor reproducătoare ale femeilor şi venelor periferice.

C.2 dureri loMbare şi afeCţiuni ale
spatelui, uMerilor şi gâtului
Rezultatele studiilor epidemiologice arată o
prevalenţă mai ridicată a durerilor lombare, a herniei de disc şi a degenerării
precoce a coloanei vertebrale la grupuri
expuse vibraţiilor transmise întregului
corp. Durata şi intensitatea crescută a
expunerii la vibraţii este susceptibilă a
spori riscurile, în timp ce perioadele de
odihnă reduc riscul. Numeroşi conducători auto raportează afecţiuni ale gâtului
şi umerilor, deşi studiile epidemiologice
nu au oferit rezultate concludente în
această privinţă.
Durerile dorsale şi afecţiunile spatelui, umerilor sau gâtului nu sunt caracteristice
expunerilor la vibraţii. Există mai mulţi factori comuni, precum poziţia de lucru,
caracteristicile antropometrice, tonusul
muscular, efortul fizic şi susceptibilitatea
individuală (vârstă, afecţiuni pre-existente, forţă musculară etc.).

Conducerea echipamentelor tehnice mobile
nu presupune exclusiv expunere la vibraţii transmise întregului corp, ci şi la alţi câţiva factori
care solicită spatele, umerii sau gâtul. Cei mai
importanţi factori sunt:
•

şederea prelungită în poziţii inconfortabile,

•

şederea prelungită în poziţii incorecte,

•

răsucirea frecventă a coloanei vertebrale,

•

necesitatea de a adopta poziţii răsucite ale
capului,

•

ridicarea şi manipularea frecventă de materiale (de exemplu conducători ai unor camioane de transport),

•

traumatisme,

•

·mişcări neprevăzute,

•

condiţii climatice nefavorabile, şi

•

stres.
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Riscuri la adresa sănătăţii, semne şi
simptome
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În unele ţări şi în unele condiţii, afecţiunile lombare care afectează lucrătorii expuşi vibraţiilor întregului corp sunt considerate a fi o
boală profesională.

C.3 alte afeCţiuni
Problema cunoaşterii faptului dacă expunerea
la vibraţii transmise întregului corp poate provoca afecţiuni ale aparatului digestiv sau circulator sau efecte negative asupra organelor
reproductive rămâne deschisă. În unele cazuri,
conducătorii vehiculelor care provoacă
vibraţii au raportat o prevalenţă sporită a
afecţiunilor gastro-intestinale, ale ulcerului
gastro-duodenal şi gastrită. Vibraţia transmisă întregului corp pare a fi un factor care,
în combinaţie cu poziţia aşezată prelungită
a conducătorilor, contribuie la apariţia varicelor şi a hemoroizilor. Unele studii au raportat efecte asupra sistemului digestiv, organelor reproducătoare ale femeilor şi venelor
periferice. Un studiu a arătat o incidenţă mai
mare a mortalităţii prenatale în cazul femeilor
expuse vibraţiilor din sectorul transporturilor.
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anExa d

Instrumente pentru calcularea
expunerilor zilnice

d.1 instruMEntE wEb
Calcularea expunerii zilnice la vibraţii este simplificată de câteva calculatoare ale expuneriidisponibile pe Internet, cum ar fi:
www.hse.gov.uk/vibration/wbv/wholebodycalc.htm
www.dguv.de/bgia/de/pra/softwa/kennwertrechner/index.jsp

d.2 grafiCul ExpunErii zilniCE
Graficul din figura D.1 descrie o metodă alternativă simplă pentru determinarea expunerilor
zilnice sau a expunerilor parţiale la vibraţii fără a
apela la un calculator.
Este suficient să căutaţi pe grafic linia A(8)) la sau
deasupra punctului în care converg liniile valorii
vibraţiilor (kaw)max şi a timpului de expunere (factorul k este fie 1,4 pentru axele x şi y, fie 1,0 pentru
axa z, pe direcţie verticală).
Zona verde din figura D1 indică expuneri probabil inferioare valorii de expunere care
declanşează acţiunea. Expunerile nu trebuie

considerate a fi „sigure”. Poate exista un risc
de rănire a sistemului mână-braţ în cazul unor
expuneri inferioare valorii de expunere care
declanşează acţiunea, astfel încât unele
valori de expunere din zona verde pot cauza
răniri la unii lucrători, în special după câţiva
ani de expunere.

d.3 noMograMa ExpunErii zilniCE
Nomograma din figura D.2 oferă o metodă
alternativă simplă de obţinere a expunerilor zilnice la vibraţii fără a utiliza ecuaţiile:
(a) Căutaţi, pe scala din partea stângă, punctul
care corespunde valorii vibraţiei (utilizaţi scala
din stânga pentru valorile axelor x şi y; scala
din dreapta pentru valorile de pe axa z).
(b) Trasaţi o linie dintr-un punct de pe scala din
partea stângă (reprezentând valoarea
vibraţiilor) către un punct pe scala din partea dreaptă (reprezentând timpul de expunere);
Citiţi expunerile parţiale în punctul în care liniile
intersectează scala centrală.

4

Exemplu:
1.2 m/s² timp de 4 ore 30min
rezultă A(8)=0.9 m/s²

3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8

2,4
2,2
2
1,8

A(8)=2,0m/s2

1,6

A(8)=1,8m/s2

1,4

A(8)=1,6m/s2

1,2

A(8)=1,4m/s2
A(8)=1,2m/s2
A(8)=1,15m/s2
A(8)=1,0m/s2

1
0,8

A(8)=0,8m/s2

0,6
0,4

A(8)=0,6m/s2
A(8)=0,5m/s2
A(8)=0,4m/s2

0,2

A(8)=0,2m/s2
10:00
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9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

6:30

6:00

5:30

5:00

4:30

4:00

3:30

3:00

2:30

2:00

1:30

1:00

0:30

0
0:00

(kaw)max (m/s²)

2,6
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figura d.1 grafiCul ExpunErii zilniCE

Timpul de expunere (hh:mm)
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Acceleraţie
ponderată
aw
(m/s2)
Utilizaţi
Utilizaţi această
scară pentru
această scară
axele
xy

pentru
axa z

8

5
4

6
5

3

2

1,5

A i ( 8) = a hv

0,8

0,6

10
8

8

6
5

6
5

4

4
4

3

3
2
1,5

valoarea limită de
expunere 1,15 m/s² 1,0
2

1,5

0,8

3
2
1,5
1,0

1,0
0,8

100
80
60

0,8
0,6
0,5

0,4
0,3
0,2
0,15
0,1

0,5
0,4

T
8 ore

10

valoarea de expunere care 0,6
declanşează acţiunea 0,5 m/s²

1,0

Perioadă
de expunere
zilnică
T

Ore

6

Expunere
parţială la vibraţii
Ai(8)
(m/s2)

0,6

40
30
20
15
10
8
6
5
4
3

0,5
2
0,3

0,2

0,15

0,1

0,4

0,2

0,15

0,1
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1

0,3
Instrucţiuni:
pentru fiecare expunere, trasaţi o linie între acceleraţia ponderată (folosind
scala corespunzătoare axei vibraţiilor) şi timpul de expunere. Citiţi expunerea
parţială la vibraţii A(8)i din punctul în care linia intersectează scala centrală
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figura d.2 noMograMa pEntru valorilE a(8)

Gestionarea expunerii la vibraţiile transmise
întregului corp poate fi simplificată prin utilizarea unui „sistem” al punctelor de expunere.
Pentru orice vehicul sau echipament tehnic
operat, numărul punctelor de expunere acumulate într-o oră (PE,1h în puncte pe oră) poate fi
obţinut pe baza valorii vibraţiei aw în m/s² şi a
factorului k (fie 1,4 pentru axele x şi y, fie 1,0 pentru axa z), utilizând:

 ka w 
PE = 
 0,5m/s 2 

2

T
100
8 ore

unde aw este valoarea vibraţiei în m/s², T este
timpul de expunere în ore, iar k este factorul
multiplicator de 1,4 pentru axele x şi y, sau
1,0 pentru axa z.
Alternativ, figura D.3 prezintă o metodă
simplă pentru căutarea punctelor de expunere.

Punctele de expunere sunt adunate pentru a
stabili un număr maxim al punctelor de expunere pentru orice persoană pe durata unei zile.
Totalurile expunerii corespunzând valorilor de
expunere care declanşează acţiunea şi valorilor limită de expunere sunt:
• valoarea de expunere care declanşează
acţiunea (0,5 m/s²) = 100 puncte;
• valoarea limită de expunere (1,15 m/s²) =
529 puncte.

Expunerea zilnică A(8) poate fi calculată pe
baza punctului de expunere utilizând:

Acceleraţia x k (m/s²)

figura d.3 tabEl al punCtElor dE ExpunErE (valori rotunjitE)
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În general, numărul de puncte de expunere
PE este definit de:

Partea 2

d.4 sistEMul punCtElor dE ExpunErE

12h

Timp de expunere zilnică
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anExa E

Exemple calculate de expunere zilnică

e.1 expunerea zilniCă: a(8) în Cazul existenţei unei singure sarCini
Etapa 1:Determinaţi cele trei valori ale acceleraţiei r.p.m. ponderate în frecvenţă awx,
awy şi awz., pe baza informaţiilor producătorului, a altor surse sau a măsurătorilor.
Etapa 2:Găsiţi expunerile zilnice în cele trei
direcţii x, y şi z prin:

Exemplu
Conducătorulunei maşini forestiere pentru
tăierea copacilor operează vehiculul timp
de 6½ ore pe zi.
Etapa 1: Valorile vibraţiilor la scaun sunt:
axa x: 0,2 m/s²
axa y: 0,4 m/s²
axa z: 0,25 m/s²
Etapa 2: Expunerile zilnice pe axele x, y şi z
sunt prin urmare:

Unde
Texp reprezintă durata zilnică de expunere la
vibraţii şi
T0 reprezintă durata de referinţă de 8 ore.
Etapa 3: cea mai mare valoare dintre Ax(8),
Ay(8) şi Az(8) este expunerea zilnică la
vibraţii.

Etapa 3: Expunerea zilnică la vibraţii A(8)
este cea mai ridicată dintre aceste
valori. În acest caz este axa y, cu
valoarea de 0,5m/s² (de exemplu la valoarea de expunere care
declanşează acţiunea)

Etapa 1: Determinaţi cele trei valori ale acceleraţiei r.p.m. ponderate în frecvenţă awx,
awy şi awz pentru fiecare sarcină sau vehicul, pe baza informaţiilor producătorului, a altor surse sau a măsurătorilor.
Etapa 2: Pentru fiecare vehicul sau sarcină,
găsiţi expunerile zilnice parţiale în cele
trei direcţii x, y şi z folosind:

Etapa 4: cea mai mare valoare dintre Ax(8), Ay(8)
şi Az(8) este expunerea zilnică la vibraţii.
Exemplu
Un conducător auto de livrări necesită 1 oră
pentru a încărca marfa în camion cu ajutorul
unui încărcător cu furcă şi conduce camionul de livrări timp de 6 ore în fiecare zi.
Etapa 1: Valorile vibraţilor la scaun sunt:
Încărcător cu furcă Camion de livrări
3 axa x: 0,5 m/s²

3 axa x: 0,2 m/s²

3 axa y: 0,3 m/s²

3 axa y: 0,3 m/s²

3 axa z: 0,9 m/s²

3 axa z: 0,3 m/s²

Etapa 2: Expunerile zilnice pe axele x, y şi
z sunt, prin urmare:

Încărcător cu furcă

Partea 2

Dacă o persoană este expusă la mai mult de o
sursă de vibraţii (deoarece utilizează două sau
mai multe echipamente tehnice sau activităţi pe
parcursul zilei), expunerea parţială la vibraţii este
calculată pe baza valorii şi durateifiecărei axe şi
pentru fiecare expunere. Valorile parţiale ale
vibraţiilor sunt combinate pentru a rezulta valoarea totală a expunerii zilnice A(8) pentru persoana
în cauză, pentru fiecare axă. Prin urmare, valoarea expunerii zilnice la vibraţii este cea mai ridicată dintre valorile unice de pe cele trei axe.
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e.2 expunerea zilniCă: a(8) în Cazul existenţei Mai Multor sarCini

Camion de livrări

Unde
Texp reprezintă durata zilnică de expunere la
vibraţii şi
T0 reprezintă durata de referinţă de 8 ore.
Fiecare expunere parţială la vibraţii reprezintă
contribuţia unei anumite surse de vibraţii (echipament tehnic sau activitate) la expunerea totală a
lucrătorului. Cunoaşterea valorilor parţiale ale
expunerii vă va ajuta să vă decideţi priorităţile:
echipamentele tehnice, activităţile sau procesele
cu cele mai mari valori ale expunerii parţiale la
vibraţii sunt cele cărora ar trebui să li se acorde
prioritate în privinţa măsurilor de control.
Etapa 3: pentru fiecare axă (j), expunerea totală
zilnică la vibraţii poate fi calculată pe
baza valorilor parţiale ale expunerilor la
vibraţii, utilizând:

unde Aj1(8), Aj2(8), Aj3(8), etc. sunt valorile expunerii
parţiale la vibraţii pentru diferitele surse de vibraţii.

Etapa 3: Expunerile zilnice la vibraţii, pentru fiecare axă, sunt:

Etapa 4: Expunerea zilnică a lucrătorului la
vibraţii transmise întregului corp
este cea mai mare valoare a axei
A(8), în acest caz valoarea pentru
axele y sau z fiind de 0,4 m/s², ceea
ce reprezintă o valoare doar puţin
inferioară valorii de expunere care
declanşează acţiunea.
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e.3 expunerea zilniCă: vdv, în Cazul existenţei unei singure sarCini
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Etapa 1: Determinaţi cele trei VDVs VDVx, VDVy
VDVz ponderate în frecvenţă. (notă –
datele VDV sunt raportate mai rar
decât valorile r.p.m., iar producătorii
nu sunt obligaţi să le publice; astfel,
valorile VDV sunt mai probabile a proveni în urma măsurătorilor decât a
datelor publicate).
Etapa 2: Găsiţi expunerile zilnice în cele trei
direcţii x, y şi z prin:

Exemplu
Conducătorul unei maşini forestiere pentru tăierea
copacilor operează vehiculul timp de 6½ ore pe zi.
Etapa 1: VDV-urile măsurate la scaun în timpul
unei perioade măsurare de 2 ore sunt:
3axa x: 3 m/s1,75
3axa y: 5 m/s1,75
3axa z: 4 m/s1,75
Etapa 2: Expunerile la VDV pe axele x, y şi z sunt,
prin urmare:

Unde:
Tmeas este perioada de măsurare şi
Texp este durata zilnică a expunerii la vibraţiei.
Etapa 3: Cea mai mare valoare a VDVexp,x,
VDVexp,y şi VDVexp,z este VDV zilnic.

Etapa 3: VDV zilnică este cea mai ridicată dintre
aceste valori. În acest caz, este axa y,
cu o valoare de 9,4 m/s1,75, o valoare
doar puţin superioară valorii de expunere care declanşează acţiunea.

Etapa 1: Determinaţi cele trei VDV ponderate în
frecvenţă, VDVx, VDVy şi VDVz, pentru
fiecare sarcină sau vehicul.
Etapa2: Găsiţi VDV parţiale în cele trei direcţii x,
y şi z prin:

Exemplu
Un conducător auto de livrări necesită 1 oră
pentru a încărca marfa în camion cu ajutorul
unui încărcător cu furcă şi conduce camionul de livrări timp de 6 ore în fiecare zi.
Etapa 1: Valorile
vibraţiilor
la
scaun,
măsurate timp de 1 oră la
încărcătorul cu furcă şi timp de 4
ore la camionul de livrări, sunt:
Încărcător cu furcă

Camion de livrări

3 axa x: 6 m/s1,75

3 axa x: 4 m/s1,75

3 axa y: 4 m/s1,75

3 axa y: 5 m/s1,75

3 axa z: 12 m/s1,75

3 axa z: 6 m/s1,75

Etapa 2: VDV parţiale pe axele x, y şi z sunt,
prin urmare:

Încărcător cu furcă

Unde:
Tmeas este perioada de măsurare şi
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Dacă o persoană este expusă la mai mult de o
sursă de vibraţii (deoarece utilizează două sau
mai multe echipamente tehnice sau activităţi
pe parcursul zilei), VDV parţială este calculată
pe baza valorii şi duratei fiecărei axe şi pentru
fiecare expunere. VDV parţiale sunt combinate
pentru a rezulta VDV zilnică pentru persoana în
cauză, pentru fiecare axă. Prin urmare, VDV zilnică este cea mai ridicată dintre valorile unice
de pe cele trei axe.

Partea 2

e.4 expunerea zilniCă: vdv, în Cazul existenţei Mai Multor sarCini

Camion de livrări

Texp este durata zilnică a expunerii la vibraţie.
Etapa 3: Pentru fiecare axă (j), VDV zilnică totală
poate fi calculată pe baza valorilor
expunerilor parţiale la vibraţii, utilizând:

unde VDVj1, VDVj2, VDVj3 etc. sunt valorile expunerilor parţiale pentru diferitele surse de vibraţii.

Etapa 3: Expunerile zilnice la vibraţii, pentru
fiecare axă, sunt:

Etapa 4: Cea mai mare valoare a VDVx, VDVy şi
VDVz este VDV zilnic.

Etapa 4: Expunerea zilnică a conducătorului la
vibraţii transmise întregului corp este
cea mai mare axă VDV, în acest caz
valoarea pentru axa z, de 12 m/s1,75,
aflându-se între valorile de expunere
care declanşează acţiunea şi valorile
limită de expunere VDV.
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e.5 expunerea zilniCă: a(8), utilizând sisteMul punCtelor de CalCul al expunerii
(Notă: exemplul calculat este similar celui din anexa E.2, cu utilizarea metodei punctelor de calcul al
expunerii)
Dacă aveţi valori ale acceleraţiei în m/s²:
Etapa 1: Determinaţi punctajul corespunzător fiecărei sarcini sau vehicul, utilizând figura
D.3 pentru a căuta punctele de calcul
al expunerii în funcţie de valoarea acceleraţiei, factorul k şi timpul de expunere.
Etapa 2: Pentru fiecare axă, adunaţi punctele
per echipament tehnic pentru a obţine
un punctaj total zilnic per axă.
Etapa 3: Cea mai mare dintre valorile celor trei
axe este cea a expunerii zilnice la
vibraţii, în puncte
Exemplu
Un conducător auto de livrări necesită 1 oră
pentru a încărca marfa în camion cu ajutorul
unui încărcător cu furcă şi conduce camionul
de livrări timp de 6 ore în fiecare zi.
Etapa 1: Expunerile zilnice pe axele x, y şi z
sunt:
Încărcător cu furcă
3 axa x: 0,5 x 1,4 = 0,7
3 axa y: 0,3 x 1,4 = 0,42
3 axa z: 0,9
Puncte după o utilizare de 1 oră
(din figura D.3)

axa y = 13 + 75 = 88 puncte
axa z = 41 + 27 = 68 puncte
Etapa 3: Expunerea zilnică a lucratorului la vibraţii
transmise intregului corp corespunde cu
cea mai mare valoare pentru cele 3 axe,
în acest caz valoarea pentru axa Y: 88 de
puncte, adică mai jos de 100 de puncte
de expunere care declanşează acţiunea
Dacă aveţi informaţii privind punctele per oră:
Etapa 1: Determinaţi valorile punctelor per oră
pentru fiecare sarcină sau vehicul pe
baza datelor furnizate de producător,
măsurători sau alte surse.
Etapa 2: Stabiliţi punctele zilnice, pentru fiecare
echipament tehnic sau operaţie, prin
multiplicarea numărului de puncte per
oră cu numărul de ore de utilizare a
echipamentului tehnic:
Etapa 3: Pentru fiecare axă, adunaţi punctele
per echipament tehnic pentru a obţine
un punctaj total zilnic per axă.
Etapa 4: Cea mai mare valoare de pe cele trei
axe este valoarea zilnică de expunere
la vibraţii, în puncte.
Exemplu

3 13

Un conducător auto de livrări necesită 1 oră
pentru a încărca marfa în camion cu ajutorul
unui încărcător cu furcă şi conduce camionul de livrări timp de 6 ore în fiecare zi.

Camion de livrare
3 x-axe: 0,2 x 1,4 = 0,28
3 y-axe: 0,3 x 1,4 = 0,42

Etapa 1: Valorile exprimate în puncte pe
oră la scaun sunt:
Încărcător cu furcă

Camion de livrare

Puncte după o utilizare de 6 ore
(din figura D.3)

3 axa x: 25

3 axa x: 4

3 axa y: 9

3 axa y: 9

3 27

3 axa z: 41

3 axa z: 5

3 z-axe: 0,3

3 75
3 27
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axa x = 25 + 27 = 52 puncte

3 25
3 41

*

Etapa 2: Punctele de calcul al expunerii zilnice
la vibraţii sunt, pentru fiecare axă:

valorile exacte ale vibraţiilor nu sunt ilustrate în
figura D.3, fiind utilizată prin urmare următoarea
valoare în ordine crescătoare.

Note:

3
3

Factorii k sunt incluşi în valorile exprimate în puncte
pe oră (a se vedea anexa D.4).
Valorile exprimate în puncte pe oră au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

Camion de livrări
(utilizare 6 ore)

3axa x: 25 x 1 = 25

3axa x: 4 x 6 = 24

3axa y: 9 x 1 = 9

3axa y: 9 x 6 = 54

3axa z: 41 x 1 = 41

3axa z: 5 x 6 = 30

Etapa 3: Punctele de calcul al expunerii
la vibraţiile zilnice sunt, pentru
fiecare axă:
axa x = 25 + 24 = 49 puncte
axa y = 9 + 54 = 63 puncte
axa z = 41 + 30 = 71 puncte
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Încărcător cu furcă
(utilizare 1 oră)

Etapa 4: Expunerea
zilnică
a
conducătorului la vibraţiile transmise
întregului
corp
este
reprezentată de valoarea punctelor de pe cea mai înaltă axă în
acest caz valoarea pentru axa z:
71 puncte, aceasta fiind o
valoare inferioară valorii de expunere care declanşează acţiunea,
de 100 puncte.

Partea 2

Etapa 2: Numărul punctelor de expunere
zilnică pentru axele x, y şi z sunt,
prin urmare:
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anExa f Tehnici de supraveghere a stării de sănătate
Supravegherea stării de sănătate poate consta
într-o evaluare a anamnezei unui lucrător,
împreună cu un examen fizic efectuat de către
medic sau o persoană calificată în domeniul
medico-sanitar.
Chestionarele pentru supravegherea stării de
sănătate privind vibraţiile transmise întregului
corp sunt disponibile din diverse surse (de exemplu secţiunea VIBGUIDE la:

activităţi care presupun solicitarea spatelui;
precum şi
•

antecedente de sănătate personală.

Examenul fizic
Examenul fizic poate include:
•

examinarea funcţiilor zonei dorso-lombare şi
evaluarea durerii în cazul flexiunilor şi extensiilor în faţă şi laterale;

Anamneza

•

testul ridicării piciorului ţinut drept;

Anamneza ar trebui să se axeze pe:

•

examen neurologic periferic (reflexele
genunchiului şi ale tendonului lui Ahile, precum şi sensibilitatea gambei şi a piciorului);

http://www.humanvibration.com/EU/EU_index.htm).

•

antecedente familiale,

•

antecedente sociale, inclusiv consumul de
tutun şi alcool şi participarea în activităţi
fizice;

•

semne de slăbire a muşchilor (extensia cvadricepsului, flexiunea/extinderea degetului
mare/piciorului);

•

antecedente profesionale, inclusiv ocupaţiile trecute şi curente în care a existat expunere la vibraţii transmise întregului corp,
poziţia de lucru, sarcini de ridicare şi alte

•

test de anduranţă dorsală;

•

semnele lui Waddel pentru patologia neorganică.

Vibraţii transmise întregului corp
Vibraţiile mecanice care, transmise
întregului corp, presupun riscuri la
adresa sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, în special afecţiuni lombare şi traume ale coloanei vertebrale.
Emisia de vibraţii
Valoarea vibraţiilor furnizată de către
producătorii echipamentelor tehnice
pentru a indica vibraţiile posibile ale
acestora. Valoarea emisiilor de vibraţii
declarate ar trebui să fie obţinută utilizând un cod de teste standardizate şi
trebuie să fie inclusă în instrucţiunile
echipamentului tehnic.
Ponderarea frecvenţei
Un filtru aplicat măsurării vibraţiilor pentru a simula efectul frecvenţei asupra
riscului de rănire a corpului. Două ponderări sunt utilizate pentru vibraţiile
transmise întregului corp:
• Wd pentru vibraţiile pe axele faţăspate (x) şi laterală (y), şi
• Wk pentru axa verticală (z).
Valoarea de expunere zilnică la vibraţii,
A(8) Echivalentul energetic al valorii
totale a vibraţiilor în metri pe secundã
la pãtrat (m/s²) pentru o perioadă de
8 ore pentru un lucrător, inclusiv toate

expunerile la vibraţii transmise întregului
corp pe durata zilei.
Valoarea dozei de vibraţii,
VDV„O doză cumulativă bazată pe
rădăcina pătrată a celei de a patra
puteri a semnalului acceleraţiei. VDV
este exprimată în m/s1.75.
Supravegherea stării de sănătate
Un program de verificări a stării de
sănătate a lucrătorilor pentru a identifica primele efecte ale rănirilor rezultate în urma activităţii.
Valoarea de expunere care declanşează acţiunea
O valoare a expunerii zilnice a unui
lucrător la vibraţii, A(8) de 0,5m/s², sau o
VDV zilnică a unui lucrător de 9,1m/s1.75,
valori peste care riscurile expunerii la
vibraţii trebuie să fie controlate3.
Valoarea-limită de expunere
O valoare a expunerii zilnice a unui
lucrător la vibraţii, A(8) de 1,15m/s², sau
o VDV zilnică a unui lucrător de 21m/s1.75
valori peste care lucrătorii nu ar trebui
să fie expuşi.
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Glosar

Partea 2

anExa g

Timp de expunere
Durata zilnică în care un lucrător este
expus unei surse de vibraţii.

3 Statele membre pot opta între A(8) sau VDV pentru valorile de expunere care declanşează acţiunea şi valorile limită.
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anexa h
h.1
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Directiva 2002/44/CE

a

a consiliului
din 25 iunie 2002 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului
16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene şi, în special, articolul 137
alineatul (2) al acestuia,
având în vedere propunerea Comisiei (1), prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi
Social (2),

(2)

Comunicarea

său de acţiune pentru punerea în aplicare
a Cartei comunitare a drepturilor sociale
fundamentale ale lucrătorilor prevede introducerea unor cerinţe minime de sănătate şi
securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţii fizici. În
septembrie 1990, Parlamentul European a
adoptat o rezoluţie privind acest program
de acţiune (4), invitând în special Comisia să
redacteze o directivă specifică privind riscurile provocate de zgomot şi vibraţii şi de
oricare alt agent fizic la locul de muncă.

(3) Într-o primă etapă, se consideră necesar să
se introducă măsuri de protejare a lucrătodupă consultarea Comitetului Regiunilor,
rilor împotriva riscurilor generate de vibraţii
din cauza efectelor acestora asupra sănăhotărând în conformitate cu procedura prevătăţii şi securităţii lucrătorilor, în special tulbuzută la articolul 251 din tratat (3), având în vedere
rări ale structurii musculare, osoase, neuroproiectul comun aprobat de Comitetul de conlogice şi vasculare. Aceste măsuri sunt
ciliere la 8 aprilie 2002,
destinate nu numai să asigure sănătatea şi
securitatea fiecărui lucrător în mod indiviîntrucât:
dual, ci şi să creeze o bază minimă de protecţie pentru toţi lucrătorii din Comunitate
(1)
În temeiulpentru
tratatului,
Consiliul
poate
adopta, ale cona evita
posibile
denaturări
prin intermediul directivelor, cerinţe minime
curenţei.
pentru a încuraja îmbunătăţirea, în special
(4) Prezenta directivă stabileşte cerinţeminime,
a mediului de muncă, în vederea garantării
dând astfel statelor membre posibilitatea de
unui nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi
a menţine sau de a adopta dispoziţii mai
securităţii lucrătorilor. Aceste directive trefavorabile pentru protecţia lucrătorilor, în
buie să evite impunerea unor constrângeri
special stabilirea unor valori mai scăzute
administrative, financiare şi juridice care ar
pentru valoarea zilnică de declanşare a unei
stânjeni constituirea şi dezvoltarea întreprinacţiuni sau valoarea limită a expunerii zilnice
derilor mici şi mijlocii.
la vibraţii. Punerea în aplicare a prezentei
1
2
3

4
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parlamentului european şi

JO C 77, 18.3.1993, p. 12.
JO C 230, 19.8.1994, p. 3.
JO C 249, 13.9.1993, p. 28.
Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 1994 (JO C 128, 9.5.1994, p. 146), confirmat la 16 septembrie 1999 (JO C 54,
25.2.2000, p. 75), Poziţia comună a Consiliului din 25 iunie 2001 (JO C 301, 26.10.2001, p. 1) şi Decizia Parlamentului European
din 23 octombrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 25 aprilie 2002 şi Decizia
Consiliului din 21 mai 2002.
JO C 260, 15.10.1990, p. 167.
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directive nu poate justifica un regres în raport
cu situaţia existentă în fiecare stat membru.
(5) Este necesar un sistem de protecţie împotriva vibraţiilor care să se limiteze la definirea,
fără detalii inutile, a obiectivelor de atins, a
principiilor care trebuie respectate şi a valorilor fundamentale care trebuie utilizate,
pentru a permite statelor membre să aplice
cerinţele minime într-un mod echivalent.
6)

Nivelul expunerii la vibraţie poate fi redus
mai eficient prin încorporarea măsurilor preventive în conceperea posturilor (5), directiva
menţionată se aplică în domeniul expunerii
lucrătorilor la vibraţii, fără a aduce atingere
dispoziţiilor mai restrictive sau speciale
incluse în prezenta directivă.

(10) Prezenta directivă constituie un element
concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieţei interne.
(11) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive se adoptă în
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a
procedurilor de exercitare a atribuţiilor de
punere în aplicare conferite Comisiei (6),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
SECŢIUNEA I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
Obiectivul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta directivă, care este aşaisprezecea
directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte
cerinţe minime pentru protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor care decurg sau pot să decurgă din
expunerea la vibraţii mecanice.
(2) Cerinţele prezentei directive se aplică activităţilor în exercitarea cărora lucrătorii sunt
expu şi sau riscă să fie expu şi riscurilor generate de vibraţii mecanice în timpul activităţii.
(3) Directiva 89/391/CEE se aplică pe deplin
întregului domeniu prevăzut la alineatul (1),
fără a aduce atingere dispoziţiilor mai
restrictive sau speciale incluse în prezenta
directivă. Articolul 2
5
6
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Articolul 2
Definiţii
În sensul prezentei directive:
(a) prin „vibraţie transmisă sistemului mânăbraţ” se înţelege vibraţia mecanică ce, în
cazul în care este transmisă sistemului uman
mână-braţ, generează riscuri pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, în special
tulburări vasculare, leziuni ale oaselor sau
articulaţiilor, sau tulburări neurologice sau
musculare;
(b) prin „vibraţie transmisă întregului corp” se
înţelege vibraţia mecanică ce, în cazul în
care este transmisă întregului corp, generează riscuri pentru sănătatea şi securitatea
lucrătorilor, în special lombalgie şi traumatisme ale coloanei vertebrale.
Articolul 3
Valorile limită ale expunerii şi valorile de expunere de declanşare a acţiunii
(1) Pentru vibraţiile transmise sistemului mânăbraţ:
(a) valoarea limită a expunerii zilnice standardizată la o perioadă de referinţă de
opt ore este de 5 m/s2;
(b) valoarea expunerii zilnice de declanşare a acţiunii standardizată la o perioadă de referinţă de opt ore este de
2,5 m/s2.
Expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise sistemului mână-braţ este evaluată sau măsurată
în temeiul dispoziţiilor prevăzute la punctul (1),
partea A din anexa la prezenta directivă.
(2) Pentru vibraţiiletransmise întregului corp:
(a) valoarea limită a expunerii zilnice standardizată la o perioadă de referinţă de
opt ore este de 1,15 m/s2 sau, la alegerea statului membru în cauză, o valoare
a dozei de vibraţii de 21 m/s1,75;
(b) valoarea de acţiune a expunerii zilnice
de declanşare a acţiunii standardizată
la o perioadă de referinţă de opt ore
este de 0,5 m/s2 sau, la alegerea statului
membru în cauză, o valoare a dozei de
vibraţii de 9,1 m/s1,75;
Expunerea lucrătorilor la vibraţiile transmise
întregului corp este evaluată sau măsurată în

SECŢIUNEA II
OBLIGAŢIA ANGAJATORILOR
Articolul 4
Stabilirea şi evaluarea riscurilor
(1) În executarea obligaţiilor definite la articolul
6 alineatul (3)şi la articolul 9 alineatul (1) din
Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează şi, dacă este necesar, măsoară nivelurile vibraţiilor mecanice la care sunt expu
şi lucrătorii. Măsurarea se efectuează în
conformitate cu partea A, punctul (2) sau
partea B, punctul (2) din anexa la prezenta
directivă, după caz.
(2) Nivelul expunerii la vibraţia mecanică poate
fi evaluat prin intermediul observării practicilor de lucru specifice şi prin trimiterea la
informaţiile relevante cu privire la magnitudinea probabilă a vibraţiilor corespunzătoare echipamentelor sau tipurilor de echipamente utilizate în condiţiile specifice de
utilizare, inclusiv informaţiile de această
natură furnizate de producătorul echipamentului. Această operaţiune se deosebeşte de măsurare, care necesită utilizarea
unei aparaturi specifice şi a unei metodologii corespunzătoare.
(3) Evaluarea şi măsurarea prevăzute la alineatul (1) sunt planificate şi se efectuează de
către serviciile competente la intervale
corespunzătoare, ţinând seama în special
de dispoziţiile articolului 7 din Directiva
89/391/CEE privind competenţele (servicii
sau persoane) necesare. Datele obţinute
din evaluarea şi/sau măsurarea nivelului
expunerii la vibraţiile mecanice se păstrează într-o formă adecvată pentru a permite consultarea la o dată ulterioară.
(4) În temeiul articolului 6 alineatul (3) din
Directiva 89/391/CEE, angajatorul acordă o
atenţie specială, în momentul evaluării riscurilor, următoarelor elemente:
(a) nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv
orice expunere la vibraţii intermitente
sau laşocuri repetate;
(b) valorile limită ale expunerii şi valorile de
expunere de declanşare a acţiunii prevăzute la articolul 3 din prezenta directivă;
(c) orice efecte privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor cu risc deosebit;

(d) orice efecte indirecte asupra securităţii
lucrătorilor ce rezultă din interacţiuni
între vibraţiile mecanice şi locul de
muncă sau alte echipamente de
lucru;
(e) informaţiile furnizate de producătorii
echipamentelor de lucru în conformitate cu directivele comunitare relevante;
(f) existenţa echipamentelor de înlocuire
destinate să reducă nivelurile de expunere la vibraţiile mecanice;
(g) extinderea expunerii la vibraţii transmise
întregului corp în afara orelor de lucru
sub responsabilitatea angajatorului;
(h) condiţiile de muncă speciale, cum ar fi
temperaturile scăzute;
(i)

informaţiile corespunzătoare obţinute
din supravegherea sănătăţii, inclusiv
informaţii publicate, în măsura în care
este posibil.

(5) Angajatorul trebuie să dispună de o evaluare a riscurilor în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva
89/391/CEE şi trebuie să identifice măsurile care trebuie luate în conformitate cu
articolele 5 şi 6 din prezenta directivă.
Evaluarea riscului este înregistrată pe un
suport adecvat, în conformitate cu legislaţia şi cu practicile naţionale; aceasta
trebuie să includă o justificare a angajatorului conform căreia natura şi amploarea riscurilor legate de vibraţiile mecanice
nu justifică o evaluare mai detaliată a riscurilor. Evaluarea riscurilor este actualizată periodic, în special dacă s-au produs
schimbări semnificative sau dacă rezultatele supravegherii sănătăţii arată că este
necesară.

DIRECTIVA 2002/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

temeiul dispoziţiilor prevăzute la punctul (1),
partea B din anexa la prezenta directivă.

Articolul 5
Dispoziţii destinate evitării sau reducerii expunerii
(1) Ţinând seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea măsurilor de reducere a riscului la sursă, riscurile care decurg din expunerea la vibraţiile mecanice sunt eliminate la
sursă sau sunt reduse la minimum.
Reducerea acestor riscuri se întemeiază pe
principiile generale de prevenire prevăzute
la articolul 6 alineatul(2) din Directiva
89/391/CEE.
(2) Pe baza evaluării riscului prevăzute la articolul 4, din momentul în care valorile de
acţiune ale expunerii prevăzute la articolul
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3 alineatul (1) litera (b)şi alineatul (2) litera
(b) sunt depăşite, angajatorul instituie şi
pune în aplicare un program de măsuri tehnice şi organizatorice menite să reducă la
minimum expunerea la vibraţii mecanice şi
riscurile legate de aceasta, ţinând seama
în special de:
(a) alte metode de lucru care necesită o
expunere mai scăzută la vibraţii mecanice;
(b) alegerea echipamentelor de lucru
adecvate, concepute corespunzător
din punct de vedere ergonomic şi,
ţinând seama de munca ce urmează a
fi efectuată, care să producă cele mai
puţine vibraţii posibile;
(c) furnizarea de echipamente auxiliare
care reduc riscul leziunilor provocate
de vibraţii, cum ar fi scaunele care atenuează eficient vibraţia întregului corp
şi mânerele care reduc vibraţiile transmise sistemului mână-braţ;
(d) programe corespunzătoare de întreţinere pentru echipamentele de lucru,
locul de muncă şi sistemele de la locul
de muncă;
(e) conceperea şi amplasarea locurilor de
muncă şi a posturilor de lucru;
(f) informarea şi formarea adecvată a
lucrătorilor în vederea utilizării corecte
şi sigure a echipamentelor pentru a le
reduce la minim expunerea la vibraţiile
mecanice;
(g) limitarea duratei şi intensităţii expunerii;
(h) programe de lucru corespunzătoare cu
perioade de odihnă adecvate;
(i)

furnizarea de îmbrăcăminte pentru protejarea lucrătorilor expu şi împotriva frigului şi umezelii.

(3) În orice caz, lucrătorii nu sunt expu şi deasupra valorii limită a expunerii. Dacă, în ciuda
măsurilor luate de angajator pentru a respecta prezenta directivă, valoarea limită a
expunerii este depă şită, angajatorul ia
măsuri imediate pentru a reduce expunerea sub valoarea limită a expunerii. Acesta
identifică motivele pentru care valoarea
limită a expunerii a fost depă şită şi modifică
în consecinţă măsurile de protecţie şi prevenire, pentru a preveni o nouă depă şire a
acesteia.
(4) În temeiul articolului 15 din Directiva
89/391/CEE, angajatorul adaptează măsurile prevăzute în prezentul articol la necesităţile lucrătorilor expu şi unui risc deosebit.
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Articolul 6
Informarea şi formarea lucrătorilor
Fără a aduce atingere articolelor 10 şi 12 din
Directiva 89/391/CEE, angajatorul se asigură că
lucrătorii expu şi riscurilor generate de vibraţii
mecanice la locul de muncă sau reprezentanţii
acestora beneficiază de informaţii şi formare cu
privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute
la articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă,
cu privire în special la:
(a) măsurile luate în aplicarea prezentei directive pentru a elimina sau reduce la minimum riscurile vibraţiilor mecanice;
(b) valorile limită ale expunerii şi valorile de
expunere de declanşare a acţiunii;
(c) rezultatele evaluărilor şi măsurărilor vibraţiei
mecanice efectuate în conformitate cu
articolul 4 din prezenta directivă şi leziunile
potenţiale produse de echipamentele de
lucru utilizate;
(d) cum şi de ce trebuie detectate şi raportate
semnele de leziune;
(e) condiţiile în care lucrătorii sunt îndreptăţiţi
la supravegherea sănătăţii;
(f) practici de lucru sigure pentru minimizarea
expunerii la vibraţii mecanice.
Articolul 7
Consultarea şi participarea lucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a
reprezentanţilor acestora are loc în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE în
ceea ce priveşte aspectele reglementate de
prezenta directivă.
SECŢIUNEA III
DISPOZIŢII DIVERSE
Articolul 8
Supravegherea sănătăţii
(1) Fără a aduce atingere articolului 14 din
Directiva 89/391/CEE, statele membre
adoptă dispoziţii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în raport cu rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din
prezenta directivă, dacă indică un risc pentru sănătatea lor. Aceste dispoziţii, inclusiv
cerinţele specificate pentru dosarele medicale şi disponibilitatea acestora, se introduc

în conformitate cu legislaţiileşi practicile
naţionale.

vegherii sănătăţii,
secretului medical;
(c) angajatorul:

— revizuieşte evaluarea riscului efectuată în conformitate cu articolul
4;
— revizuieşte măsurile prevăzute pentru eliminarea sau reducerea riscurilor în temeiul articolului 5;
— ţine seama de avizul specialistului
în medicina muncii sau al altei persoane calificate corespunzător ori
ale autorităţii competente pentru
punerea în aplicare a oricăror
măsuri necesare pentru eliminarea
sau reducerea riscului în conformitate cu articolul 5, inclusiv posibilitatea de a atribui lucrătorului un post
alternativ unde nu există riscul
expunerii şi

— expunerea lucrătorilor la vibraţii este de
aşa natură, încât poate fi stabilită o
legătură între această expunere şi o
boală identificabilă sau efecte dăunătoare asupra sănătăţii;
— este probabil ca boala sau efectele să
apară în condiţiile de lucru specifice
ale unui anumit lucrător şi
— există tehnici testate pentru detectarea bolii sau a efectelor dăunătoare
asupra sănătăţii.

— face demersuri pentru o supraveghere continuă a sănătăţii şi pentru
a asigura o analiză a stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a
fost expus în mod similar. În asemenea cazuri, medicul competent sau
specialistul în medicina muncii sau
autoritatea competentă poate propune ca persoanele expuse să fie
supuse unui control medical.

În orice caz, lucrătorii expu şi la vibraţii
mecanice superioare valorilor prevăzute la
articolul 3 alineatul (1) litera (b)şi alineatul
(2) litera (b) sunt îndreptăţiţi la o supraveghere corespunzătoare a sănătăţii.
(2) Statele membre adoptă dispoziţii pentru a
se asigura că, pentru fiecare lucrător supus
supravegherii sănătăţii în conformitate cu
alineatul (1), sunt create şi actualizate
dosare medicale individuale. Dosarele
medicale cuprind un sumar al rezultatelor
supravegherii sănătăţii desfăşurate. Acestea
sunt păstrate într-o formă adecvată pentru
a permite orice consultare ulterioară, ţinând
seama de cerinţele de confidenţialitate.
Copii ale dosarelor corespunzătoare sunt
furnizate autorităţii competente la cerere.
Lucrătorul individual, la cerere, are acces la
dosarele medicale care îl privesc personal.
(3) Când, în urma supravegherii sănătăţii, se
constată că un lucrător suferă de o boală
sau de o afecţiune identificabilă pe care
un medic sau un specialist în medicina muncii o consideră a fi rezultatul expunerii la
vibraţii mecanice la locul de muncă:
(a) lucrătorul este informat de către medic
sau de către o altă persoană calificată
corespunzător cu privire la rezultatul
care îl priveşte personal. Acesta primeşte în special informaţii şi sfaturi cu
privire la orice supraveghere a sănătăţii
pe care ar trebui să o urmeze la încheierea perioadei de expunere;
(b) angajatorul este informat cu privire la
orice rezultate semnificative ale supra-

respectarea
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Supravegherea sănătăţii, ale cărei rezultate
sunt luate în consideraţie la aplicarea măsurilor preventive la un anumitloc de muncă,
este menită să contribuie la prevenirea şi
diagnosticarea rapidă a oricărei tulburări
legate de expunerea la vibraţii mecanice.
Supravegherea corespunzătoare se instituie
când:

cu

Articolul 9
Perioade de tranziţie
În ceea ce priveşte punerea în aplicare a obligaţiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3), statele membre, după consultarea partenerilor
sociali, cu respectarea legislaţiilor sau practicilor naţionale, sunt îndreptăţite să facă uz de o
perioadă de tranziţie maximă de 5 ani începând cu data de 6 iulie 2005, în care sunt utilizate echipamente de lucru care au fost puse la
dispoziţia lucrătorilor înainte de 6 iulie 2007 şi
care nu permit respectarea valorilor limită ale
expunerii, ţinând seama de ultimele progrese
tehnice şi/sau de măsurile organizatorice luate.
În ceea ce priveşte echipamentele utilizate în
agricultură şi silvicultură, statele membre au
dreptul să extindă perioada de tranziţie maximă
cu încă cel mult patru ani.
Articolul 10
Derogări
1)

În conformitate cu principiile generale ale
protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor,
statele membre pot, în cazul transportului
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maritim şi aerian, în împrejurări bine întemeiate, să facă derogări de la articolul 5 alineatul (3), în ceea ce priveşte vibraţiile transmise întregului corp, dacă, dată fiind
dezvoltarea actuală a tehnicii şi caracteristicile specifice ale locurilor de muncă, nu
este posibil să se respecte valoarea limită a
expunerii, în ciuda măsurilor tehnice sau
organizatorice luate.

Articolul 12
Comitetul
(1) Comisia este sprijinită de comitetul prevăzut
la articolul 17 alineatul (2) din Directiva
89/391/CEE.

(2) În cazul în care expunerea unui lucrător la
vibraţii mecanice este, de regulă, inferioară
valorilor de acţiune ale expunerii stabilite la
articolul 3 alineatul (1) litera (b)şi alineatul
(2) litera (b), dar variază substanţial de la un
moment la altul şi poate depă şi ocazional
valoarea limită a expunerii, statele membre
pot de asemenea să acorde derogări de la
articolul 5 alineatul (3). Cu toate acestea,
valoarea medie a expunerii într-o perioadă
de 40 de ore trebuie să fie mai mică decât
valoarea limită a expunerii şi trebuie să
existe dovezi care să arate că riscurile regimului de expunere la locul de muncă sunt
mai scăzute decât cele ale expunerii la
valoarea limită a expunerii.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul
paragraf, se aplică articolele 5 şi 7 din
Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor articolului 8 din decizia menţionată.

(3) Derogările prevăzute la alineatele (1) şi (2)
sunt acordate de statele membre după
consultarea partenerilor sociali în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Aceste derogări trebuie însoţite de condiţii
care garantează, ţinând seama de împrejurări speciale, că riscurile rezultante sunt
reduse la minimumşi că lucrătorii în cauză
sunt supu şi unei supravegheri mărite a
sănătăţii. Aceste derogări se analizează la
fiecare patru ani şi se revocă imediat ce
împrejurările care le justifică nu mai există.

Articolul 13

(4) La fiecare patru ani, statele membre transmit Comisiei o listă de derogări prevăzute la
alineatele (1)şi (2), indicând motivele şi
împrejurările exacte care le-au determinat
să decidă acordarea derogărilor.
Articolul 11
Modificări tehnice
Modificările de natură strict tehnică aduse anexei în funcţie de:
(a) adoptarea directivelor în domeniul armonizării tehnice şi a standardizării în ceea ce
priveşte proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru
şi a locurilor de muncă;
(b) progresul tehnic, evoluţia celor mai adecvate standarde sau specificaţii europene
armonizate şi noile cunoştinţe dobândite
privind vibraţiile mecanice; se adoptă în
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conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la
trei luni.
(3) Comitetul î şi stabileşte regulamentul de
procedură.
SECŢIUNEA IV
DISPOZIŢII FINALE

Rapoarte
Statele membre raportează Comisiei la fiecare
cinci ani cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere
ale partenerilor sociali. Raportul conţine o
descriere a celor mai bune practici de prevenire a vibraţiilor cu efect dăunător asupra sănătăţii şi a altor forme de organizare a muncii,
împreună cu măsurile luate de statele membre
pentru difuzarea celor mai bune practici.
Pe baza acestor rapoarte, Comisia desfăşoară
o evaluare globală a punerii în aplicare a directivei, inclusiv pe baza cercetărilor şi a informaţiilor ştiinţifice şi informează Parlamentul European,
Consiliul, Comitetul Economic şi Social şi
Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi
protecţia sănătăţii la locul de muncă cu privire
la aceasta şi, dacă este necesar, propune
modificări.
Articolul 14
Transpunerea
(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare
actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 6 iulie 2005. Statele
membre informează de îndată Comisia în
acest sens. Acestea includ, de asemenea, o
listă pe deplin motivată a măsurilor tranzitorii

Atunci când statele membre adoptă
aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la
prezenta directivă sau sunt însoţite de o
asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunică Comisiei textul
dispoziţiilor de drept intern, deja adoptate
sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 15
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene.
Articolul 16

2. Măsurare
Când măsurarea este utilizată în conformitate
cu articolul 4 alineatul (1):
(a) metodele utilizate pot include prelevarea
de probe, care trebuie să fie reprezentative
pentru expunerea personală a unui lucrător
la vibraţia mecanică în cauză; metodele şi
aparatura utilizată trebuie adaptate la
caracteristicile particulare ale vibraţiei
mecanice care urmează a fi măsurată, la
factorii de mediu şi la caracteristicile aparaturii de măsurare, în conformitate cu standardul ISO 5349-2 (2001);
(b) în cazul dispozitivelor care trebuie ţinute cu
ambele mâini, măsurările trebuie efectuate
pentru fiecare mână. Expunerea este determinată prin trimitere la valoarea mai ridicată dintre cele două; se dau, de asemenea, informaţiile pentru cealaltă mână.
3. Interferenţe

Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2002.
Pentru Parlamentul
European

Pentru Consiliu

Preşedintele

Preşedintele

P. COX

J. MATAS I PALOU

ANEXĂ
A. VIBRAŢII TRANSMISE SISTEMULUI MÂNĂ-BRAŢ
1. Evaluarea expunerii
Evaluarea nivelului expunerii la vibraţii transmise
sistemului mână-braţ se bazează pe calcularea
valorii expunerii zilnice standardizate la o perioadă de referinţă de opt ore A(8), exprimată
ca rădăcina pătrată a sumei pătratelor (rms)
(valoare totală) valorilor acceleraţiei ponderate în funcţie de frecvenţă, determinate pe
axele ortogonale ahwx, ahwy, ahwz, definite în capitolele 4 şi 5 şi anexa A la standardul ISO 53491(2001).
Evaluarea nivelului expunerii poate fi făcută pe
baza unei estimări realizate în funcţie de informaţiile furnizate de producători cu privire la
nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate, precum şi pe baza observării practicilor de
lucru specifice sau a unor măsurări.

Articolul 4 alineatul (4) litera (d) se aplică în special când vibraţiile mecanice interferează cu
manipularea corectă a comenzilor sau cu citirea indicatoarelor.
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pe care statele membre le-au adoptat în
conformitate cu articolul 9.

4. Riscuri indirecte
Articolul 4 alineatul (4) litera (d) se va aplica în
special când vibraţia mecanică interferează cu
stabilitatea structurilor sau cu securitatea articulaţiilor.
5. Echipamente individuale de protecţie
Echipamentele personale de protecţie împotriva vibraţiilor transmise sistemului mână-braţ
pot contribui la programul de măsuri prevăzut
la articolul 5 alineatul (2).
B. VIBRAŢII TRANSMISE ÎNTREGULUI CORP
1. Evaluarea expunerii
Evaluarea nivelului expunerii la vibraţii se
bazează pe calcularea expunerii zilnice A(8),
exprimate ca acceleraţie continuă echivalentă
pe o perioadă de opt ore, calculată ca cea
mai ridicată valoare (rms) sau ca cea mai ridicată valoare a dozei de vibraţii (VDV) a acceleraţiilor ponderate în funcţie de frecvenţă,
determinate pe cele trei axe ortogonale (1,4awx,
1,4awy, awz pentru un lucrător aşezat sau în
picioare), în conformitate cu capitolele 5, 6 şi 7,
anexa A şi anexa B la standardul ISO 2631-1
(1997).
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Evaluarea nivelului expunerii poate fi făcută
pe baza unei estimări realizate în funcţie de
informaţiile furnizate de producători, cu privire
la nivelul emisiei din echipamentele de lucru
utilizate şi pe baza observării practicilor de
lucru specifice sau a unor măsurări.
În cazul transportului maritim, statele membre
pot lua în consideraţie numai vibraţiile cu o frecvenţă mai mare de 1 Hz.
2. Măsurare
Când este utilizată măsurarea în conformitate
cu articolul 4 alineatul (1), metodele utilizate
pot include prelevarea de probe, care trebuie să fie reprezentative pentru expunerea
personală a unui lucrător la vibraţia mecanică în cauză. Metodele utilizate trebuie
adaptate la caracteristicile specifice ale
vibraţiei mecanice ce urmează a fi măsurată,
la factorii de mediu şi la caracteristicile aparaturii de măsurat.

3. Interferenţe
Articolul 4 alineatul (4) litera (d) se aplică în special când vibraţia mecanică interferează cu
manipularea corespunzătoare a comenzilor
sau cu citirea indicatoarelor.
4. Riscuri indirecte
Articolul 4 alineatul (4) litera (d) se aplică în special când vibraţia mecanică interferează cu
stabilitatea structurilor sau cu securitatea articulaţiilor.
5. Amploarea expunerii
Articolul4 alineatul (4) litera (g) se va aplica în
special când, datorită naturii activităţii,
un lucrător profită de utilizarea facilităţilor de
odihnă supravegheate de angajator; cu excepţia cazurilor de forţă majoră, expunerea întregului corp la vibraţii în aceste localuri trebuie
redusă la un nivel compatibil cu funcţiile şi condiţiile lor de utilizare.
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