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Превенција на ризици од вибрации во градежниот
сектор

Вовед
Вработените во градежниот сектор често се изложени на вибрации при работа.
Доколку обемот на работа се намали, вибрацијата, сепак, штети на нивното
здравје. Законодавците и производителите на машини прават напори за
намалување на овие ризици.
Вибрацијата од употребата на алати и машини може да се јави како резултат на
работните принципи на самите машини. Исто така, може да биде резултат на
надворешни влијанија. Главните извори се неурамнотежена маса на
ротирачките делови, триење помеѓу деловите на машината и носачите и шокови
како резултат на внатрешни и надворешни сили. Вибрацијата која е или низ
дланка-рака или низ цело тело обично се пренесува на човечкото тело преку
рацете, задникот, грбот или стапалата. Се мери со забрзување (m/s2).

Вибрација дланка - рака
Кај машини кои се држат со рака или кои се управуваат рачно, вибрацијата
дланка-рака се пренесува преку рачките или површината на работниот дел,
преку шаките и прстите во дланките и рацете.  Примери на машини кои може да
предизвикаат вибрација дланка-рака се електропневматски чекани, дупчалки,
пневматски дупчалка-чекани, аголни брусилки и рачни моторни пили.

Потенцијални ефекти врз здравјето од вибрација дланка-рака
Вработените кои редовно се изложени на овој вид вибрација може да страдаат
од синдром на вибрација дланка-рака кој предизвикува невролошки и моторни
нарушувања во дланките и прстите, како и нарушувања на циркулацијата во
прстите и  нарушувања на мускулно-скелетниот систем.
Васкуларните нарушувања може да настапат во форма на бел прст, што се
јавува како резултат на несоодветна циркулација. Овој феномен почесто се
јавува во студени делови од годината. Во зависност од траењето и интензитетот
на изложеноста на вибрацијата, може да влијае само врз врвовите на прстите
или по целата должина на прстите.
Невролошките нарушувања се јавуваат како треперење или отрпнатост во
прстите и со уште поголема изложеност може да станат далеку посериозни.
Примери на мускулно-скелетни нарушувања како резултат на вибрација дланка-
рака опфаќаат менингитис и теносиновитис на зглоб.

Пример: Градежен работник кој работел на градилишта од својата 14-та
година и кој користел дупчалки и пневматски чекани три или четири пати
неделно во рок од неколку часа, сега страда од професионално
заболување. На 42 години болката во зглобот е толку тешка што не може
повеќе да работи.

Вибрација низ цело тело
Вибрација низ цело тело е резултат на употреба на машини или моторни возила
кои пренесуваат вибрација преку нозете на управувачот, задникот и грбот до
неговото или нејзиното тело. Во тие машини спаѓаат ископувачи, натоварувачи,
гасеници, машини за рамнење (грејдери), машини за гребење, градежни
камиони-дампери, камиони-кипери, машини за гребење со тркала и виљушкари
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кои се користат на нерамен терен.

Потенцијални ефекти врз здравјето од вибрација низ цело тело
Вработените кои редовно се изложени на вибрација низ цело тело може да
страдаат од болки во долниот дел од грбот, како и од нарушувања на
сензорните функции или фини нарушувања на моторната координација.
Факторите како што се свиткување на телото во напрегната седечка положба
или изложувањето на ’рбетот на шокови или оптоварување додека се користи
вибрирачка машина имаат дополнително оптоварување на ’рбетот.

Пример: Управувач со машина во Германија кој возел ископувач и
натоварувач секој ден во текот на 20 години, морал да се откаже од работата
бидејќи болката во неговиот грб била сериозна. Оваа ситуација можела да се
избегне доколку користел модерно, соодветно дизајнирано и приспособливо
седиште во возилото и ја ограничел изложеноста; на пример со промена на
работни места.

Распределба на нарушувања како последица на вибрација во
Европа
Наспроти рударството, кршењето камен и производството, градежништвото е
сектор во Европа кој е најмногу погоден од професионални заболувања. Тука
спаѓаат нарушувања кои може да се јават како резултат на изложеност на
вибрација. Тие се признаени како професионални заболувања во многу земји-
членки во Европската Унија. Според една пилот-студија на Европската
статистика за професионални заболувања (ЕСПЗ), помеѓу 1995 и 2000 година
околу 23% од 2.539 случаи со нарушен локомоторен апарат на дланката и
зглобот што е резултат на механичка вибрација се случиле во градежниот
сектор. Како споредба, 20% вработените со нарушување се во производство, а
19% во рударство.

Околу 11% од 2.454 случаи на вазонеуроза се појавиле помеѓу 1995 и 2000
година во градежниот сектор во споредба со 39% во производството и 37% во
рударството. Помеѓу 2000 и 2003 година, 1.711 случаи на синдром на Рејно се
појавиле во ЕУ, од кои 12% се градежни работници. Ова е еднакво на стапка на
зачестеност од 3/100.00 вработени во градежната индустрија. Во
производствениот сектор, стапката е 2,3/100.000 вработени, 3,41/100.000 во
рударството и 2/100.000 во цел стопански сектор.

Статутарни одредби кои ја регулираат превенцијата од
вибрација
На 25 јуни 2002 година, ЕУ ја усвои Директивата 2002/44/ЕЗ за заштита на
вработени од вибрации. Целта на директивата беше да се утврдат минимум
одредби за заштита на вработените од опасностите кои произлегуваат од
употребата на вибрирачка опрема. Директивата беше транспонирана на
национално ниво до 6 јули 2005 година; барањата требаше да бидат барем
онолку строги колку постојните национални одредби.

Директивата 89/391/ЕЕЗ на Советот за воведување мерки за поттикнување на
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подобрувањата во областа на безбедност и здравје на работниците при работа е
од голема важност за контролата на ризиците од вибрации. Ги дефинира
општите начела за заштита и елиминација на професионалните ризици,
информирањето, консултирањето и учеството на работниците и нивните
претставници и општи насоки за имплементација на тие начела. Оваа директива
ги покрива општите обврски на работодавачите и работниците кои може
директно да се применат за превенцијата на ризиците од вибрација во
градежниот сектор.

Содржина на директивата за вибрации на ЕУ
Работодавците се обврзуваат да ги идентификуваат и да ги проценат
опасностите во однос на изложеноста на вибрации. Директивата за вибрации
содржи одредби за вредности на изложеност при работа и гранични вредности
на изложеноста. Нарушувањето на овие вредности му наметнува на
работодавачот да преземе технички, организациони мерки и мерки за лична
заштита во согласност со постојната добра практика. Вработените мора да бидат
известени за секоја идентификација и проценка на ризик и за последователните
заштитни мерки кои треба да се преземат. Исто така, треба да добијат соодветни
упатства. Вработените кои се изложени на вибрација мора да прават лекарски
прегледи.

Вредности на изложеност при работа и гранични вредности на
изложеност
Вредностите на изложеност при работа и граничните вредности на изложеност
на дневна основа се дефинирани за опасностите од вибрации. Овие вредности
се земени како стандард за период од 8 часа. За вибрација дланка-рака,
вредноста на изложеност при работа е 2,5 m/s2, а граничната вредност на
изложеност е 5,0 m/s2. За вибрација цело тело, дневната вредност на
изложеност при работа стандардизирана за период од осум часа е 0,5 m/s2 или
9,1 m/s1.75, дневната гранична вредност на изложеност е 1,15 m/s2 или 21
m/s1.75.

Обврски на градилиште
Работодавачот се обврзува да спроведе студија за идентификација и процена на
ризик на работните места каде вибрацијата претставува опасност. Резултатите
мора да се документираат. Доколку вредностите на изложеност при работа се
надминат, работодавачот мора да преземе мерки за намалување на вибрацијата.
Во процесот мора да се земе предвид следното: алтернативни работни постапки;
соодветна работна опрема; опрема за лична заштита и дополнителна опрема;
програми за одржување на опремата и системите; креирање на работното
место; информации за соодветната примена на вибрирачките машини;
ограничување на времетраењето на изложеност; соодветни распореди на
работни смени со паузи и соодветна униформа за заштита од студ и влага.

Во никој случај граничната вредност на изложеност не смее да се надмине. Но,
доколку се надмине, работодавачот се обврзува да преземе итни мерки за
намалување на изложеноста под граничната вредност.

Вработените кои се изложени на ризик од вибрација мора да бидат
информирани во однос на резултатите од проценката на ризик и да им се дадат
упатства за примена на заштитни мерки кои последователно им се овозможени.

http://osha.europa.eu/


Превенција на ризици од вибрации во градежниот
сектор

Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа -http://osha.europa.eu

Доколку границата за изложеност при работа се надмине, вработените имаат
право да направат лекарски преглед. Целта на прегледот е превенција и рана
дијагностика на нарушувања на здравјето како резултат на вибрации.

За работа на привремени или мобилни градилишта, Директивата 92/57/ЕЕЗ на
Советот ги дефинира обврските на клиентот, раководителот на проектот,
вработениот и на координаторите за прашања од областа на безбедност и
здравје, во текот на подготовката на проектот и фазите на извршување.
Клиентот или раководителот на проектот мора состави план за безбедност и
здравје пред да го постави на градилиштето.

Превенцијата на ризиците од вибрација мора да се земат предвид од страна на
раководителот на проектот уште на самиот почеток на подготвителната фаза на
проектот кога се планираат различни фази на работа. Координаторите за
безбедност и здравје мора да состават план за безбедност и здравје земајќи ги
предвид активностите на градилиштето, вклучувајќи посебни мерки за
превенција на ризиците поврзани со вибрацијата.

Во текот на фазата на извршување на проектот, координаторите за безбедност и
здравје мора да проверат дали работните постапки соодветно се
имплементираат и да се погрижат дека се почитуваат општите начела на
превенција и безбедност.

Времетраење на изложеност
Степенот на изложување може да се утврди преку мерење или преку проценка
врз основа на податоците на производителот или со надгледување на
соодветните работни постапки. Времетраењето на изложеноста треба да го
опфати само периодот кога вработениот е во контакт со вибрирачката
површина.  Во периодите на изложеност не треба да се опфатат прекини и
паузи. Производителите во ова упатство за корисникот се обврзуваат да
пријават вредности за вибрација низ цело тело кои надминуваат 0,5 m/s2 и
вредности за вибрација дланка-рака кои надминуваат 2,5 m/s2.

Доколку проценката на изложеноста на вибрација дланка-рака ги зема предвид
вредностите на производителот, стандардизираните услови под кои истите се
мерат, мора да се споредат со оние кои всушност произлегуваат од работните
услови на градилиштето. Доколку овие услови се отстапуваат или доколку
вибрацијата не се мери на рачката или оската на мерење не одговара на оската
на максималната вредност на вибрација, вредноста на производителот треба да
се удвои како предупредување. Вредностите на вибрација кои одговараат на
условите во конкретната примена може да ги побара производителот.

Каталогот со податоци за карактеристична бучава и вибрација на работно место
- KARLA (www.las-bb.de/karla на германски) може да послужи како помошно
средство за проценка на изложеноста на вибрација дланка-рака и вибрација низ
цело тело. Повеќе информации за проценка на изложеност и калкулатори за
вибрација дланка-рака и цело тело може да најдете на www.hse.gov.uk на
англиски јазик. Калкулаторите на параметри на германски јазик може да ги
најдете на Веб страницата на BGIA на www.hvbg.de и на www.bg-
metall.de/index.php?id=180

http://www.las-bb.de/karla
http://www.hse.gov.uk/
http://www.hvbg.de/
http://www.bg-metall.de/index.php?id=180
http://www.bg-metall.de/index.php?id=180
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Намалување на вибрација низ цело тело
При набавка на нови машини треба да се изберат модели со соодветни
карактеристики. Треба да се претпочитаат машини со најмала вибрација за
дадена карактеристика.

Квалитетот на површината на патиштата е важен фактор во намалувањето на
вибрацијата. На градилиштата треба да се израмнат нерамните површини, онаму
каде постои можност за тоа.

Седишта со пневматско амортизирање
Машините мора да бидат опремени со седишта со пневматско амортизирање кое
мора да се приспособи според тежината на возачот за вибрацијата да се намали
на минимум. Овој систем на седиште со пневматско амортизирање мора лесно да
биде достапен и приспособлив.

Не секое седиште со пневматско амортизирање е соодветно за секоја машина.
Информации за соодветни седиште може да се добијат од страна на
производителот пред да се монтира седиштето. Лош избор на седиште може
дури и да ја зголеми вибрацијата.

Сите седишта си имаат посебен опсег на фреквенции кои ги зголемуваат.
Доколку инхерентните фреквенции на ова возило се во оваа граница,
резултатот е штетен по изложеноста на вибрации. Стандардите EN ISO
7096:2000, EN ISO 5007 и EN 13490:2001 содржат карактеристики за вибрација
за машини за пренесување земја, земјоделски трактори и индустриски товарни
возила.

Намалување на вибрацијата дланка-рака
Секогаш треба да се разгледа замената на тековната постапка на работа со
алтернатива која генерира помала вибрација. Опремата секогаш треба да биде
во согласност со односната задача и да има соодветни карактеристики доколку
времетраењето на изложеноста за вработениот треба да биде на колку што е
можно пониско ниво.

Рачки против вибрација
Една можност за намалување на вибрацијата дланка-рака е примената на
изолирани рачки за намалување на вибрацијата. Таквите рачки се одвоени
колку што е можно повеќе од изворот на вибрација, т.е. машината. Во зависност
од производителот на машината, механизмот на одвојување може да биде во
форма на федери, амортизери или системи кои ја балансираат вибрацијата.
Онаму каде што рачките се надградени, важно е да се следат информациите на
производителот бидејќи несоодветните рачки може да ја зголемат вибрацијата.

Автоматски балансери
Некои машини како на пример закосените брусилки се опремени со автоматски
балансери кои ги компензираат небалансираните маси. Тоа се постигнува со
лабави челични топки поставени во кутија на ротационото вратило. Доколку
дојде до дебаланс, топките автоматски го израмнуваат и понекогаш и го
откажуваат. Вибрацијата, исто така, може да се намали со користење на рачки
против вибрација.
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Балансирање на маса
На пазарот достапни се пили и гатери кои го применуваат принципот на
балансирање на маса и работат многу рамномерно, и на тој начини генерираат
многу ниска вибрација.

Соодветни додатоци за алати
Изборот на соодветни додатоци за алати, исто така, влијае врз изложеноста на
вибрација. Треба да се обрати внимание на концентричноста и можните
небалансирани маси на тркалата за мелење. Тапите сечила треба навремено да
се заменат или да се наострат. Материјалот и геометријата на бургијата на
дупчалката може да влијае врз намалувањето на вибрацијата.

Намалување на силите на акција и реакција
Доколку се намалат силите на акција и реакција кои делуваат на раката при
користењето на машината, се намалува и изложеноста на вибрација. За таа цел
треба да се предвидат средства за измена на работните постапки за да се
намали или да се спречи контактот помеѓу вработениот и вибрирачката машина.
Ова, на пример, може да се постигне со различни положби во текот на
дупчењето на тавани и ѕидови. Компакторите за нестабилни почви/ровови кои
се управуваат со далечински управувач се достапни за примена во
градежништвото. Управувачите на овие компактори воопшто не се изложени на
вибрација.

Ракавици за заштита од вибрација
Ракавиците за заштита од вибрација може да ја намалат високофреквентната
вибрација. Сепак, со носење на ракавиците може да се зголемат силите на
акција и до одреден степен да влијаат на заштитата. Може да се најде листа со
одобрени ракавици за заштита од вибрации, на пример, од Институтот за
заштита на работно место во Бон (BGIA) на www.bgia-handbuchdigital.de/450110.

Законодавство, стандарди и упатувања

Директива 2002/44/ЕЗ за минималните услови за здравје и безбедност за
изложеноста на работниците на ризикот кој произлегува од физички сили
(вибрација) (16-та посебна директива во смисла на член 16(1) од Директивата
89/391/ЕЕЗ).

Директива 98/37/ЕЗ за приближување на законите на земјите-членки во однос
на машините.

Директива 92/57/ЕЕЗ за имплементацијата на минималните барања за
безбедност и здравје на привремени или мобилни градилишта.

Директива 89/391/ЕЕЗ за воведување мерки за поттикнување на подобрувањата
во областа на безбедност и здравје на работниците при работа.

Постојните стандарди како ISO и CEN стандардите овозможуваат детални
технички информации за организацијата на работните места и опремата за
спречување исцрпеност и нарушувања како резултат на вибрација.
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ISO 5349:1986 Механичка вибрација – насоки за мерење и проценка на
човечката изложеност на вибрација која се пренесува преку дланка.
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