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Ergonomia 
narzędzi ręcznych
Narzędzia to ten element środowiska życia, który pozwolił człowiekowi na zwiększenie efektywności działania 

i sprawił, że zaczął on dominować nad pozostałymi istotami żywymi. Można uznać, ze historia cywilizacji to ciągle 

następujący rozwój narzędzi, który umożliwił nie tylko postęp w sferze materialnej, ale również niematerialnej – 

szeroko pojętej kulturze. Warto zatem poświęcić nieco uwagi ergonomii narzędzi, zwłaszcza tych najprostszych, 

a zarazem najczęściej wykorzystywanych – one bowiem ciągle jeszcze stanowią o naszej efektywności. 

i przy zachowaniu odpowiedniego pozio-

mu bezpieczeństwa pracy.

Po pierwsze – muszą zminimalizować 

negatywny wpływ na zdrowie użytkow-

nika – przede wszystkim wysiłek fi zyczny 

niezbędny do wykonania określonej czyn-

ności. Ale nie tylko – częste i intensywne 

użycie narzędzia może powodować otarcia 

naskórka, pęcherze i odciski, bóle mięśni 

i inne dolegliwości ze strony układu mię-

śniowo-szkieletowego.

Po drugie – narzędzia ergonomiczne po-

winny zapewnić szybsze, łatwiejsze i bar-

dziej precyzyjne wykonanie zadań. 

I po trzecie – ich konstrukcja i wykonanie 

muszą wyeliminować możliwość powsta-

wania (podczas prawidłowego użytko-

wania) urazów i nadmiernego zmęczenia, 

które z kolei zmniejsza poziom czujno-

ści i zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku.

Efektywne, w pełni wykorzystujące poten-

cjalne możliwości współczesnych narzędzi 

ręcznych, a przy tym bezpieczne wykonanie 

założonego zadania przy ich użyciu wyma-

ga choćby podstawowej wiedzy na temat:

• wyboru rodzaju narzędzi optymalnych 

do osiągnięcia konkretnego celu,

• poprawnego sposobu posługiwania 

się nimi,

• elementów środowiska pracy które 

usprawniają, a także tych, które utrud-

niają użycie odpowiednich narzędzi 

do wyznaczonych celów.

Sprawne wykonanie konkretnej czynno-

ści wymaga odpowiedniego, przeznaczo-

nego właśnie do tej czynności narzędzia, 

a także umiejętności właściwego użycia 

go. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na-

rzędzia ręczne możemy podzielić na dwie 

zasadnicze grupy: narzędzia uniwersalne 

i specjalizowane. 

Uniwersalne 
czy specjalizowane?
Popularne w zastosowaniach outdooro-

wych (ale oczywiście nie tylko) multitoole 

pozwalają na wykonanie bardzo wielu 

czynności dzięki wyposażeniu w szczyp-

ce płaskie, przecinaki, uchwyty do bitów, 

piłki do metalu i drewna, szydła, korkociągi 

i, rzecz jasna, ostrza noży. Dzięki multitoolo-

wi dysponujemy wielofunkcyjnym, stosun-

kowo zwartym, kompaktowym, a zarazem 

będącym zawsze pod ręką zestawem naj-

potrzebniejszych narzędzi. 

Rozmiarami i masą multitoole przewyż-

szają zazwyczaj pojedyncze narzędzie 

(ich masa może osiągać nawet 0,5 kg), 

Podstawowe narzędzia ręczne, 

bo o nich tu mowa, doczekały się 

technologicznych przeobrażeń 

w postaci zmechanizowanej, a następnie 

maszyn, aby w końcu dojść do komputery-

zacji i robotyzacji znakomicie ułatwiających 

naszą pracę. Tym niemniej jednak ciągle 

jeszcze są wykorzystywane i dobrze służą 

tym samym celom, którym służyły tysiące, 

setki i dziesiątki lat temu. Czy to znaczy, 

że te podstawowe narzędzia ręczne jed-

nak nie uległy zmianie na przestrzeni dzie-

jów? Oczywiście, że nie, i to pomijając już 

przykłady narzędzi kamiennych, z brązu, 

żelaza, czy kiepskich (zgodnie z obecnymi 

standardami) odmian stali. Nowoczesne 

materiały, a w tym m.in. tworzywa sztucz-

ne, oraz technologie obróbki metali spra-

wiły, że narzędzia używane obecnie przy 

zachowaniu podobnego, chociaż bardziej 

dopracowanego kształtu (efekt doświad-

czenia), są zupełnie niepodobne do tych 

nawet sprzed tylko kilkudziesięciu lat.

Współczesne narzędzia
Co muszą dzisiaj zapewniać ergonomiczne 

narzędzia ręczne? Dzisiaj, to znaczy w wa-

runkach znacznie zwiększonej intensywno-

ści pracy, wyższej wymaganej jakości pracy 
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jest zakup „jednorazowego” wkrętaka 

akumulatorowego. W tym miejscu poja-

wia się jeszcze możliwość wykorzystania 

narzędzia „półuniwersalnego” – jednego 

uchwytu wkrętaka z co najmniej kilkoma 

wymiennymi bitami – końcówkami robo-

czymi dostosowanymi do różnych rodza-

jów śrub i wkrętów. 

W zastosowaniach profesjonalnych pro-

blem zapewnienia pracownikowi dobrego, 

ergonomicznego narzędzia nabiera jeszcze 

większej wagi. Wykonanie np. kilkudziesię-

ciu, kilkuset, a nawet kilku tysięcy ruchów 

wkręcania w ciągu zmiany roboczej naka-

zuje rozważny wybór wykorzystywanego 

narzędzia. I zapewnienia w tym przypadku 

najwyższej jakości uchwytu i elementów 

roboczych.

Uchwyt
Zadaniem dobrej jakości uchwytu jest 

umożliwienie wygodnego trzymania i ope-

rowania narzędziem, zapewnienie optymal-

nej transmisji siły od mięśni na śrubę/wkręt, 

nie powodującej otarć skóry czy odcisków 

ani poślizgu – nawet w warunkach zmocze-

nia (wilgotne środowisko pracy, spocone 

ręce czy zaolejenia). W praktyce ważny 

jest zarówno kształt uchwytu, jak i jego 

powierzchnia oraz wymiary (długość, gru-

bość). Dobry uchwyt to lepsza kontrola nad 

narzędziem, ograniczenie siły koniecznej 

do wykonania zadania, a w efekcie – wyższa 

jakość pracy, mniejsze zmęczenie i liczba 

wypadków. Współczesne zasady konstru-

owania ergonomicznych uchwytów biorą 

pod uwagę wiele elementów, a wśród nich 

rodzaj samego chwytu ręką. I tak np. śred-

nica uchwytu narzędzia obejmowanego 

całą ręką (tzn. cztery palce otaczają rękojeść, 

a chwyt zamknięty jest kciukiem trzymają-

cym palec wskazujący) powinna wynosić 

30-40 mm. Z kolei w przypadku chwytów 

typu hak (np. rączki teczki – z czterema 

palcami działającymi razem i kciukiem 

biernym) lub w przypadku chwytów uko-

śnych (np. kija golfowego, z kciukiem usta-

wionym wzdłuż osi narzędzia dla poprawy 

precyzji) należy używać rękojeści o średni-

cy 30-55 mm. Długość rękojeści powinna 

wynosić przynajmniej 100 mm, rękoje-

ści dłuższe niż 125 mm są jeszcze wygod-

niejsze, a ich zastosowanie jest niezbędne 

zwłaszcza w przypadkach, gdy są one za-

mknięte (piła) lub praca wykonywana jest 

w rękawicach. Generalnie należy jednak 

pamiętać, że rozmiary narzędzia powinny 

odpowiadać rozmiarom rąk pracownika 

(z uwzględnieniem ewentualnych rękawic). 

Warto także zauważyć, że niektóre ro-

dzaje narzędzi do wykonywania prac 

precyzyjnych (np. dentystyczne) posia-

dają bardzo cienkie uchwyty, co podykto-

wane jest koniecznością ograniczenia masy 

narzędzia. I rzeczywiście pełny stalowy kor-

pus takiego narzędzia o średnicy choćby 

10 mm stanowiłby znaczne obciążenie 

fi zyczne ręki dentysty. Ale z drugiej stro-

ny – chwyt pęsetowy palców stosowany 

w tym przypadku również szybko męczy 

mięśnie palców. Wyjściem z tej sytuacji 

są proste nakładki ze specjalnych mate-

riałów zakładane na uchwyt narzędzia. 

Zalety takich nakładek są niezaprzeczalne 

– pogrubiając uchwyt, ułatwiają chwyt, 

miękka powierzchnia zwiększa komfort 

trzymania, a kolorystyka nakładek umożli-

wia kodowanie narzędzi na tacce i łatwiej-

sze ich rozpoznawanie. Odpowiednia nie-

śliska powierzchnia uchwytu oraz występy 

ochronne zapobiegające ześlizgnięciu się 

ręki i wysunięciu się narzędzia to kolejne 

elementy, na które należy zwrócić baczną 

uwagę. Utrata kontroli nad narzędziem 

jest częstą przyczyną powstania urazów, 

może również spowodować uszkodzenie 

obrabianych elementów. 

Trzeba także pamiętać o tym, że już sama 

obawa związana z niepewnym chwytem 

i możliwością wysunięcia się narzędzia 

powoduje obniżenie jakości pracy. Biorąc 

zaś pod uwagę generalnie ważne dla pew-

nego trzymania narzędzia wyprofi lowanie 

uchwytu, wskazane jest unikanie pozornie 

ergonomicznych kształtów posiadających 

wgłębienia dla poszczególnych palców. 

Takie rozwiązania są na ogół wygodne dla 

określonego rozmiaru ręki, wszyscy pozo-

stali użytkownicy będą w tym przypadku 

odczuwali duży dyskomfort. Oprócz za-

stosowania materiałów o odpowiedniej 

szorstkości (winyl, guma, miękki plastik) 

celowe jest stosowanie uchwytów o prze-

kroju innym niż okrągły (ale oczywiście 

z zaokrąglonymi krawędziami) – zmniej-

sza to prawdopodobieństwo obrócenia 

się narzędzia w ręce, a także turlanie się 

go po powierzchni roboczej. Wygodny, 

odpowiednio wyprofi lowany i szorstki 

uchwyt, dodatkowo wyposażony w wy-

ale są z kolei mniejsze i lżejsze niż zestaw 

narzędzi pojedynczych, które zastępują. 

Wadami narzędzi uniwersalnych są jednak 

większy wysiłek wkładany w osiągnięcie 

celu i mniejsza wygoda użycia. 

Z kolei narzędzia specjalizowane stwo-

rzone zostały tak, aby jak najefektywniej 

wykonać pojedyncze zadanie – forma ich 

elementów jest doskonale dopracowana 

do konkretnej czynności, dzięki czemu 

są wygodne, gwarantują minimalizację 

obciążenia układu mięśniowo-szkiele-

towego i technologiczną poprawność 

wykonywanej pracy. Warto w tym miej-

scu podkreślić, że już na przełomie XIX 

i XX wieku F.W. Taylor prowadził pierwsze 

naukowe doświadczenia dotyczące użycia 

zwykłych łopat do ładowania materiałów. 

Eksperymenty te pozwoliły na szczegóło-

we opracowanie optymalnych parame-

trów procesu ładowania przez robotników 

surówki żelaza na wagony (kształt szufl i, 

długość trzonka, kąt nachylenia łopaty przy 

nabieraniu surówki i jej wychylenia przy 

wyrzucaniu na wagon, sposób ustawienia 

stóp pracownika), co w efekcie spowodo-

wało prawie 4-krotne zwiększenie wydaj-

ności pracy ładowaczy. Z kolei w latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

ubiegłego stulecia przeprowadzono wiele 

prac badawczych dotyczących ergonomii 

narzędzi ręcznych, dzięki czemu współ-

czesne narzędzia ręczne (noże, wkrętaki, 

piły, siekiery, a nawet młotki) dobrze „leżą 

w ręku” i pozwalają na sprawną pracę z mi-

nimalnym wysiłkiem.

Kwestia wyboru
Podstawową zasadą wyboru pomiędzy 

narzędziami uniwersalnymi a specjalizo-

wanymi jest częstość użycia. Jeżeli jest 

ona duża, zawsze należy posługiwać 

się narzędziami specjalizowanymi. Czy 

to jednak koniec wyborów? Niestety nie. 

Przykręcając od czasu do czasu drzwiczki 

w szafkach kuchennych, można z powo-

dzeniem użyć do tego prostego wkrętaka 

budżetowego (oczywiście o odpowiednim 

profi lu końcówki roboczej), ale już skręce-

nie nowo zakupionego mebla, a zwłaszcza 

przykręcenie tylnej ścianki (kilkadziesiąt 

wkrętów), sugeruje zakup nieco lepszego 

narzędzia. Przede wszystkim z grzechot-

ką, wygodnym uchwytem (np. w kształcie 

litery T), a często niezłym rozwiązaniem 
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reklama

stępy ochronne, jest absolutnie konieczny w sytuacjach, gdy praca 

odbywa się w środowisku powodującym wzrost śliskości (woda, 

olej, krew, tłuszcz), ułatwia poprawne trzymanie narzędzia rękoma 

spoconymi czy w rękawicach. Uchwyty i pozostałe elementy obu-

dowy narzędzi powinny zabezpieczać przed oparzeniem i poraże-

niem elektrycznym. Podczas pracy przy użyciu narzędzi ręcznych 

pracownicy koncentrują się na wykonywanych czynnościach, 

zapominając często o ryzyku powstania poparzenia lub poraże-

nia elektrycznego i dlatego odpowiednia izolacja narzędzi jest 

koniecznym środkiem zapobiegawczym. Materiały o niskim prze-

wodnictwie cieplnym charakteryzują się również małą przewodno-

ścią elektryczną i dlatego chroniąc przed oparzeniem (a podczas 

pracy w niskich temperaturach – przed przemarznięciem), zabez-

pieczają jednocześnie przed porażeniem elektrycznym. A wreszcie 

uchwyt narzędzia powinien umożliwiać wykonywanie pracy z nad-

garstkiem w pozycji neutralnej (swobodnej). Może to stanowić 

pewien problem, gdyż na pozycję nadgarstka wpływa szereg 

czynników. Dobrym przykładem trudności w tym zakresie jest 

proste wkręcanie wkrętów w powierzchnię pionową i poziomą. 

O ile w przypadku powierzchni poziomej, umieszczonej poprawnie 

na wysokości nieco poniżej łokciowej, najlepiej wykorzystywać 

wkrętak o kształcie wrzeciona, o tyle podczas wkręcania w po-

wierzchnię pionową zaleca się uchwyt pistoletowy.

Elementy robocze 
Precyzyjnie wykonane elementy zapewniają z jednej strony 

długi czas użytkowania, z drugiej zaś – pozwalają na uniknię-

cie przypadków uszkodzenia materiału. Trzeba jednak pamiętać, 

że o części robocze należy dbać. Nie wszystkie narzędzia mogą 

być wykonane ze stali nierdzewnej – konieczne jest zatem sto-

sowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, a w razie 

potrzeby niezwłoczne usuwanie rdzy. Ostre krawędzie narzędzi 

do przecinania powinny być regularnie ostrzone – umożliwi to nie 

tylko łatwiejsze, szybsze i bardziej precyzyjne wykonywanie pracy, 

zmniejszy również ryzyko wypadku. Nawet tak proste narzędzia, 

jak młotek i przecinak, wymagają należytego utrzymania – ich 

zaoblone, popękane powierzchnie już niejednokrotnie były przy-

czyną stłuczeń i innych urazów. 

Wobec bardzo dużej oferty narzędzi ręcznych znajdujących się 

na rynku klient staje przed problemem optymalnego wyboru. 

Pierwszym kryterium w tej sytuacji jest zazwyczaj cena. Bywa 

ona jednak nieco zwodnicza z punktu widzenia interesu ekono-

micznego przedsiębiorstwa. Bo chociaż koszt zakupu pozornie 

„drogiego” narzędzia specjalizowanego wynosi ok. 20-50 godzin 

pracy (w porównaniu z kosztem kilku roboczogodzin w przypadku 

modeli budżetowych), to jednak będzie ono przecież intensywnie 

wykorzystywane przez kilka czy kilkanaście tysięcy godzin pracy, 

ułatwiając ją i czyniąc bardziej efektywną. Niekiedy zresztą narzę-

dzia specjalizowane mogą być wytworzone stosunkowo niskim 

kosztem we własnym zakresie. Uwzględniając nawet koszt kon-

serwacji i części zamiennych, należy więc uznać, że ich zakup jest 

jak najbardziej ekonomicznie uzasadniony, tym bardziej, że dzięki 

nim uzyskujemy: większą wydajność, lepszą jakość i zmniejszenie 

wysiłku pracowników (zmniejszenie zmęczenia, zwiększenie wy-

dajności, zmniejszenie liczby błędów). 

Kolejne kryterium to ciężar narzędzia – zazwyczaj należy wy-

bierać jak najlżejsze – zasada ta nie dotyczy oczywiście narzędzi 

służących do uderzania (młoty, siekiery). Mniejsza masa narzędzia 

to większa wygoda trzymania i możliwość wykonywania bardziej 

precyzyjnych ruchów. Użycie ciężkich narzędzi powoduje szybsze 

zmęczenie pracowników i zmniejszenie ich wydajności – dlatego 

też, poza technologicznie uzasadnionymi przypadkami, jest ono 

niecelowe. Z kolei jeśli nie jest możliwy zakup lekkich narzędzi, 

można skorzystać z wielu prostych sposobów ograniczenia wy-

siłku niezbędnego do pracy z ich wykorzystaniem. Na przykład 

podparcie narzędzia (lub ręki) pozwala zmniejszyć siłę potrzebną 

do wykonania czynności i zwiększyć dokładność, celowe bywa 

także zawieszanie ciężkich narzędzi na układach z przeciwwagą 

(powyżej środka masy narzędzia). Przeciwwaga unosi narzędzie 

do góry z siłą nieco większą niż ciężar narzędzia, a wysiłek fi zyczny 

operatora jest minimalizowany.

Jeszcze jednym wygodnym sposobem zmniejszania siły koniecz-

nej do utrzymywania narzędzia jest ich podwieszanie. Jest ono 

szczególnie polecane w sytuacji, gdy w tym samym miejscu 

wykonywane są operacje powtarzalne. Narzędzia są wówczas 

przechowywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wyko-

nywania operacji, dzięki czemu można dodatkowo skrócić czas 

przeznaczony na ich pobieranie i odkładanie.

Mięśnie
Mięśnie palców i rąk są stosunkowo niewielkie, a przecież to one 

właśnie są najbardziej obciążone podczas pracy z użyciem na-
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rzędzi ręcznych. Jeżeli dodatkowo, posłu-

gując się narzędziem, musimy użyć du-

żej siły (np. piła, pilnik, wkrętak), mięśnie 

te szybko ulegają zmęczeniu. A wykonu-

jąc czynności powtarzalne, wymagające 

użycia nadmiernej siły, szybko zaczynamy 

odczuwać dolegliwości bólowe ze strony 

nie tylko samych rąk, ale również szyi, ra-

mion i nadgarstków. Zmęczenie niewiel-

kich grup mięśniowych zmniejsza szybko 

efektywność pracy, zwłaszcza precyzyjnej. 

Celowy jest więc wybór takich narzędzi, 

których użycie wymaga jak najmniejszej 

siły. O ile jest to tylko możliwe, należy więc 

wykorzystywać sprężyny (a nie mięśnie 

palców) do otwierania takich narzędzi, jak 

nożyce czy szczypce. 

Dostęp do narzędzi
Kolejnym problemem do rozwiązania jest 

liczba używanych na stanowisku narzędzi 

ręcznych i ich rodzaj. Niestety nie ma już 

konstruktorów na miarę inż. T. Tańskiego, 

który opracował przed drugą wojną świa-

tową na potrzeby polskiej armii silnik spali-

nowy możliwy do demontażu przy użyciu 

tylko dwóch (!!!) rozmiarów kluczy. O ile bo-

wiem na pojedynczym stacjonarnym sta-

nowisku, np. montażu, mamy do czynienia 

z kilkoma narzędziami, to już monter-kon-

serwator czy pracownik służby utrzymania 

ruchu ma ich kilkanaście czy kilkadziesiąt. 

Należy zatem zapewnić pracownikowi od-

powiednie wyposażenie do ich względnie 

wygodnego przemieszczania i łatwego 

do nich dostępu. To bardzo ważne, gdyż 

tylko łatwy dostęp do odpowiedniego 

narzędzia będącego „pod ręką” w odpo-

wiedniej sytuacji stanowi często nie tylko 

gwarancję poprawnego wykonania pracy, 

nie wspominając już o ewentualnych stra-

tach czasu i materiału (rozkalibrowane łby 

wkrętów, wygięte gwoździe, uszkodzenia 

przypadkowych „narzędzi” i obrabianych 

przedmiotów), ale przede wszystkim mi-

nimalizuje ryzyko wystąpienia urazów 

i wypadków.

A przecież z własnego, nawet domowego, 

doświadczenia Czytelnicy znają zapewne 

przypadki „twórczych improwizacji” w tym 

względzie, jak choćby użycie tłuczka 

do mięsa w celu wbicia gwoździa lub noża 

stołowego do wkręcenia śruby. Już takie 

działania mogą być przyczyną stłuczenia czy 

zacięcia, jeszcze groźniejsze pod względem 

skutków zdrowotnych może być porażenie 

prądem elektrycznym podczas wykonywa-

nia naprawy np. gniazdka pod napięciem 

przy wykorzystaniu, co prawda, wkrętaka, 

ale bez odpowiedniej izolacji. A są to tyl-

ko proste przykłady z życia codziennego. 

Na stanowisku pracy zarówno urazy, jak 

i straty mogą być znacznie większe. Wnioski 

są zatem dwa: po pierwsze – należy posia-

dać właściwe narzędzie, po drugie – narzę-

dzie to musi być łatwo dostępne. 

Housekeeping
Szybką dostępność odpowiednich do ak-

tualnie wykonywanych czynności narzędzi 

można zapewnić poprzez stosowanie tzw. 

housekeepingu – szeroko pojętego po-

rządku. Jeżeli narzędzia przechowywane 

są w przeznaczonych dla nich miejscach, 

to są zawsze dobrze widoczne, łatwe do wy-

korzystania i kontroli. Odpowiednie prze-

chowywanie narzędzi można rozwiązać 

na wiele sposobów – można w tym celu wy-

korzystać tablice, specjalne półki, szufl ady 

czy też pojemniki. Zestawy małych narzędzi 

lub ich elementy wymienne o podobnym 

kształcie (wiertła, ostrza, bity itp.) mogą być 

wygodnie przechowywane w specjalnych 

pojemnikach z odpowiednimi wgłębienia-

mi, ułatwia to ich odszukanie i odłożenie 

po wykonaniu czynności. Dodatkowo nale-

ży pamiętać o tym, aby najczęściej używane 

narzędzia znajdowały się najbliżej miejsca 

operacji. Z kolei w przypadku częstej zmiany 

miejsca pracy (np. ekipy remontowe i kon-

serwatorskie), wskazane jest użycie przeno-

śnych pudeł narzędziowych lub ruchomych 

wózków narzędziowych, pamiętając jednak 

o odpowiednim rozmieszczeniu poszcze-

gólnych elementów wyposażenia. Co zy-

skujemy dzięki takim rozwiązaniom? Przede 

wszystkim – bezpieczeństwo. Pracownicy 

bez trudu odnajdą i użyją narzędzia odpo-

wiedniego, a nie zastępczego, będącego 

„pod ręką”. Jest to również efektywny spo-

sób zapobiegania stracie czasu związanej 

z szukaniem właściwych narzędzi i mate-

riału związanej z zastosowaniem narzędzia 

„zastępczego”.

CTD i RSI 
Użycie prostych narzędzi ręcznych nie wy-

maga praktycznie żadnego przeszkolenia. 

Jednak jeśli chcemy wykorzystać je w spo-

sób jak najbardziej efektywny – szkolenie 

jest niezbędne. Dotyczy to w szczególno-

ści narzędzi specjalizowanych, gdyż nie-

właściwe posługiwanie się nimi to nie tylko 

dłuższy czas wykonania zadania i niższa 

jakość, to również większe ryzyko wypadku, 

urazu lub wystąpienia dolegliwości typu 

CTD (Cummulative Trauma Disorders) i RSI 

(Repetitive Strain Injuries). Te dwa ostatnie 

oznaczają problemy zdrowotne powsta-

jące w wyniku długotrwałego działania 

niekorzystnych czynników o natężeniu nie 

wywołującym skutków natychmiastowych.

Narzędzia zmechanizowane
Warto w tym miejscu przedstawić jeszcze 

trzecią grupę narzędzi ręcznych – narzędzia 

zmechanizowane. Są one z reguły zasila-

ne energią elektryczną (z akumulatorów 

lub bezpośrednio z sieci energetycznej) 

lub pneumatyczną i mogą występować 

w wersjach uniwersalnych (wymienne ele-

menty robocze) lub specjalizowanych. Na-

rzędzia takie są nie tylko bardziej wydajne, 

przy ich pomocy można wykonywać czyn-

ności niemożliwe do wykonania sposoba-

mi tradycyjnymi. Wydajność tych narzędzi 

związana jest bezpośrednio z energią, jaką 

one dysponują – są zatem z natury bardziej 

efektywne, lecz mogą być zarazem bardziej 

niebezpieczne aniżeli zwykłe. Najistotniej-

szymi dla bezpiecznego użytkowania ele-

mentami narzędzi są: ochrona transmisji 

mocy i punktów operacji, ochrona przed 

przypadkowym włączeniem, łatwość ope-

rowania i bezpieczne uchwyty. Dlatego 

też przed dokonaniem zakupu należy np. 

sprawdzić, czy zastosowane zabezpiecze-

nia zapewniają wystarczającą ochronę i czy 

nie będą przeszkadzać w pracy, w przeciw-

nym przypadku pracownicy zdemontują je. 

Poza niewątpliwymi zaletami (związany-

mi głównie z redukcją wysiłku fi zyczne-

go) ręczne narzędzia zmechanizowane 

nie są wolne od wad – przede wszystkim 

są źródłem drgań mechanicznych (wibra-

cji) i hałasu. Wibracja przenosi się na ręce 

i nie tylko utrudnia wykonywanie pracy, ale 

może być przyczyną uszkodzenia nerwów 

i ścięgien. Operator narzędzi ręcznych znaj-

duje się zawsze blisko źródła hałasu, który 

może powodować uszkodzenie słuchu 

i utrudnić komunikację z innymi pracow-

nikami. Wielkość ekspozycji na hałas i wi-

brację jest szczególnie istotna zwłaszcza 

w przypadku tych operatorów narzędzi, 
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którzy narażeni są na te czynniki przez całą 

zmianę roboczą. Oczywiście najlepszym 

sposobem zabezpieczenia przed hała-

sem i wibracją jest zakupienie narzędzi 

charakteryzujących się niskim poziomem 

wibracji i hałasu, w przeciwnym przypadku 

konieczne jest wyposażenie pracowników 

w stosowne środki ochrony osobistej. 

Pozycja ciała 
Podczas użytkowania narzędzi ręcznych 

należy przyjmować stabilną pozycję ciała, 

konieczne jest także odpowiednie opar-

cie dla stóp. Pozwoli to na znaczny wzrost 

wydajności i bezpieczeństwa pracy. Brak 

kontroli nad sprzętem zmechanizowanym 

podczas pracy jest bardzo niebezpieczny 

i męczący, należy więc zapewnić wystar-

czającą przestrzeń i dobre oparcie. Pod-

stawą jest więc (i w przenośni, i w sensie 

dosłownym) zapewnienie równej, gład-

kiej i uniemożliwiającej poślizgnięcie się 

podłogi. Konieczne jest również usunię-

cie wszystkich potencjalnych przeszkód 

utrudniających wykonywanie operacji oraz 

zapewnienie wystarczającej przestrzeni 

na kolana i stopy. Umożliwi to wykonywa-

nie pracy w naturalnej i stabilnej pozycji 

ciała blisko punktu operacji. Wysokość ro-

bocza powinna być dostosowana z jednej 

strony do warunków antropometrycznych 

pracownika, z drugiej zaś – do rozmiarów 

geometrycznych obrabianego przedmio-

tu. Zasadą jest, aby praca nie wymagająca 

użycia bardzo dużej siły, albo bardzo wy-

sokiej precyzji, odbywała się nieco niżej 

od wysokości łokciowej i z przodu ciała. 

W przypadku konieczności używania dużej 

siły powierzchnia robocza winna znajdo-

wać się niżej, a podczas pracy o dużych 

wymaganiach wzrokowych obrabiane 

przedmioty powinny znajdować się w od-

ległości dobrego widzenia. No i oczywiście 

narzędzia ręczne powinny być utrzymywa-

ne jak najbliżej ciała – pozwoli to zmniej-

szyć siłę potrzebną do ich trzymania. 

Operacje wykonywane przy pomocy 

wszystkich narzędzi ręcznych, a już zme-

chanizowanych w szczególności, można 

znakomicie usprawnić, mocując stabil-

nie przedmioty pracy. Różnego rodzaju 

uchwyty i zaciski pozwalają pracownikom 

na wygodną pracę z użyciem przedmiotów 

o różnym kształcie i rozmiarach, umożli-

wiają również używanie obydwu rąk. Ko-

rzystanie z uchwytów i zacisków zapobiega 

wyślizgiwaniu się obrabianego materiału 

i zmniejsza konieczność przyjmowania nie-

wygodnej pozycji ciała – zmniejsza więc 

ryzyko wypadków. 

Dokładność prac precyzyjnych wykonywa-

nych ręcznie zależy w znacznym stopniu 

od stabilności rąk. W tym przypadku na-

wet niewielkie ruchy rąk (np. lekkie drżenie 

związane ze zmęczeniem) mogą decydo-

wać o zmniejszeniu dokładności pracy. 

Zapobiec takiej sytuacji można, stosując 

podparcie przedramion zmniejszające 

napięcie mięśni. Najczęściej podpórkę 

umieszcza się blisko punktu operacji, tak, 

aby ręka i przedramię mogły być podczas 

pracy stabilnie podparte bez ograniczenia 

ruchomości – w praktyce w celu uzyska-

nia najlepszego efektu warto wypróbo-

wać różne położenia i kształty podpórek. 

Niekiedy podpórkę stanowić może osłona 

przednich części niektórych narzędzi (np. 

lutownicy), zapobiega ona wówczas ześli-

zgiwaniu się ręki i operator może trzymać 

narzędzie bliżej punktu pracy, mając lepszą 

kontrolę nad końcówką roboczą. 




