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REZUMAT. Ergonomia ca ştiinţă descrie posibilitatea de reacţie, dar şi limitele personalului operator în activitate, respectiv adaptabilitatea 
optimă a personalului operator la condiţiile de lucru  din exploatare. Sudarea în sine este o profesie solicitantă, care impune o mână sigură, 
concentrare totală la obiectul muncii, rutina (experienţa) în muncă,  reflectată în multă îndemanare. Principiile ergonomice, aplicate în 
sudură, conduc la performanţă, eficienţă economică, productivitate şi toate acestea în condiţiile asigurării calităţii şi a protecţiei  
ambientale. Design-ul simplu  şi adaptat cerinţelor, reglajele logice, programele inteligente şi extrema flexibilitate a echipamentelor  de 
sudare de ultimă generaţie sunt  doar câteva elemente ale aplicabilităţii  principiilor ergonomiei în sudură [1-14]. 
 
Cuvinte cheie: ergonomie, sudură, eficienţă economică, productivitate. 
 
ABSTRACT. Ergonomics as a science describes the reaction possibility, but also the limit of the operating personnel in its activity, the 
optimum adaptability of the operating personnel to the working conditions during the service. The welding operation is a demanding 
profession which imposes a sure hand, total concentration to the working object, and experience in the work, reflected in a lot of 
skill.  The principles of ergonomics, applied in welding lead to the performance, economic efficiency, productivity and all these 
respecting the quality assurance and the environment protection. 
The simple design adapted to logical adjustments, intelligent programs and extreme flexibility of welding equipment of the last 
generation are only some elements of applying the principles of ergonomics in the field of welding [1-14]. 
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1. ASPECTE GENERALE DE ERGONOMIE 
ÎN SUDURĂ 

 Sudura are un puternic caracter interdisciplinar, în 
studierea şi aplicarea ei, intervenind numeroase ştiinţe şi 
discipline. Dacă preocupările, sunt legate în general de 
latura tehnologică, aplicată în condiţii de asigurarea 
calităţii şi de protecţie ambientală, în ultimul timp firmele 
de proiectare în domeniu, la cererea celor din exploatare, 

dar şi cele de reprezentanţă, insistă şi  pe  adaptarea 
acestora prin aplicarea principiilor ergonomice. 

 Cercetarea dezvoltată în domeniul ergonomiei 
cunoaşte o dinamică deosebită, remarcându-se însă un 
element de prioritate generală şi anume preocuparea spre 
minimizarea riscurilor şi îmbolnăvirilor profesionale, prin 
concepţia de produse, procese şi sisteme sigure, confor-
tabile, deci adaptate operatorului uman, îndemânării sale, 
dar şi limitelor fiecăruia. 
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 Procesele  de sudare, în desfăşurarea lor, au ca  
preocupare şi obiectiv amplasarea corectă a echipamente-
lor de sudare (în fluxul tehnologic), aşa cum intervin, ca 
etape distincte, în itinerarul tehnologic, la înălţimea 
corespunzătoare a operatorilor, datorită poziţiilor statice 
în perioade prelungite, a repetabilităţii unor operaţii-
acţiuni, pentru a nu crea disfuncţii  musculoscheletice 
ale acestora, ventilaţia corectă a încăperilor de lucru, 
iluminatul corespunzător la nivelul dorit şi din direcţia 
corespunzătoare etc [6, 10, 11, 13, 14]. 

2. STANDARDIZAREA ÎN ERGONOMIE 

Standardizarea este în pas cu dezvoltarea tehnologică, 
dar şi a altor direcţii, cum este şi ergonomia. Printre preo-
cupările în domeniu sunt şi cele prezentate în tabelul 1 [9]. 

În România anului 2009, a fost adoptat SR EN ISO 
9241-20:2009, având ca obiect ergonomia interacţiunii om 
– sistem. Partea 20: Linii directoare pentru accesibilitatea 
echipamentelor şi serviciilor de tehnologie a 
informaţiei/comunicării (TIC), un standard foarte util în 
domeniu, fiind în curs de apariţie şi alte standarde de mare 
interes. 

3. INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE 
SUDURĂ ( IIS/IIW)  - COMISIA VIII 

Institutul Internaţional de Sudură (IIS/IIW), prin 
Comisiile şi Grupele sale de Lucru, are preocupări 
punctuale pe toate domeniile legate de sudură şi tehnici 
conexe, inclusiv pe aplicabilitatea principiilor ergonomiei 
în sudură [2, 9]. 

Astfel, obiectivele importante curente ale Comi-
siei  VIII includ: 

 efectele posibile ale manganului din fumul de la 
sudarea oţelului şi a proceselor conexe asupra 
sistemului nervos central; 

 siguranţa sudorilor - foc, electrocutare, asfixiere, 
pierderea auzului indusă de zgomot; 

 semnificaţia sănătăţii privind particulele ultra fine 
din fumul de la sudare; 

 pregătirea rapoartelor tehnice pentru a completa 
standardele ISO/CEN cu privire la sănătatea şi siguranţa 
sudorilor; 

 posibilele efecte ale gazelor de la procesele de 
sudare asupra sănătăţii; 

 riscul  aparent de  cancer la plămâni pentru sudori; 
 retrospectivă şi revizuire a fişelor informative 

privind siguranţa procesului; 
 îmbunătăţirea ergonomiei pentru mărirea eficienţei 

şi prevenirea tulburărilor musculoscheletice, legate de 
muncă, ce afectează atât de mulţi sudori, din cauza pozi-
ţiilor de lucru pe care trebuie să le adopte şi a dificultăţilor 
pe care le înfruntă în accesul la locul de muncă. 

4. FEDERAŢIA EUROPEANĂ DE SUDARE 
(EWF) 

Federaţia  Europeană de Sudare (EWF), ca for inter-
naţional în domeniul sudării, are preocupări constante pe 
latura ergonomică, ilustrate sintetizat în tabelul 2 [1, 8, 13, 
14]. 

5. ERGONOMIA – INGINERIA 
FACTORULUI  UMAN 

Ergonomia se numeşte de asemenea Ingineria 
Factorului Uman. Aceasta implică aranjarea locului de 
muncă pentru a fi potrivit nevoilor operatorilor în sudură. 

Ergonomia se focalizează asupra schimbării lucrurilor 
(instrumente, dispozitive, echipament, facilităţi etc.), nu 
asupra schimbării personalului (figura 1) [13, 14]. 

6. PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU 
IMPLEMENTAREA SOLUŢIILOR 
REIEŞITE DIN APLICAREA 
PRINCIPIILOR ERGONOMICE 

În privinţa planurilor de acţiune, se trece la: 
 căutarea indiciilor activităţilor, cu observarea 

activităţilor de sudare, a factorilor de risc, a momentului 
în care se instaurează starea de oboseală a operatorilor 
sudori, a implicaţiilor asupra lor, a modificării sculelor 
utilizate, a momentului apariţiei absenteismului la locul 
de muncă, cu implicaţii asupra scăderii producţiei, a 
discontinuităţilor apărute etc; 

 
Tabelul 1 Exemple de recomandări relevante pentru munca în domeniul sudării (ISO 11226) 

 

Parte a corpului Poziţii caracteristice Recomandare 

Trunchiul 
Poziţie asimetrică a trunchiului 
Înclinare în faţă fără susţinere 
 

Nerecomandată 
> 60 de grade: nerecomandată 
Între 20 şi 60 de grade: acceptabilă în mod condiţionat 

Umăr şi braţ 
superior 

Poziţie incomodă 
Braţul superior ridicat 

Nerecomandată 
> 60 de grade de la verticală: nerecomandată 
Între 20 şi 60 de grade: acceptabilă în mod condiţionat 
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Tabelul 2.  Nivele de risc – Evenimente accident – EWF 
 

Managementul materialelor 

Supraîncărcare 
musculoscheletică 

Boală musculoscheletică slab slab tolerabil Menţinerea sistemului curent de 
siguranţă 

Căderea obiectelor grele 
de pe bancul de lucru 

Rănirea corporală slab mediu moderat Asigură fixarea adecvată a obiectelor 
grele 

Manipularea 
materialelor 
 
 
 Obiecte şi materiale 

dăunătoare 
Răni generale sau locale mediu slab moderat Informarea personalului şi 

întreţinerea echipamentului 

Managementul şi 
stocarea buteliilor de 
gaz 

Scurgeri, Foc, Explozii Rănirea internă sau 
externă a corpului 

slab ridicat moderat Monitorizarea periodică când se 
schimbă toate buteliile 

Managementul 
combustibilului 
gazos/lichid şi stocare 

Scurgeri, Foc, Explozii Rănirea internă sau 
externă a corpului, arsuri 
ale pielii 

slab ridicat elevat Oprirea producţiei şi asigurarea 
sistemului de containere 
 

Pregătire materiale de bază şi pentru sudare 

Contactul corpului cu 
obiecte cu temperaturi 
ridicate 

Arsuri de gradul 2 slab mediu moderat Asigurarea zonei de lucru cu semnale 
adecvate pentru a se purta  echipa-
mente de siguranţă (ex. mănuşi)  

Pregătirea îmbinării 
cu procesul de tăiere 
cu arc electric 

Radiaţie neionizantă Deteriorare ochi şi piele slab mediu moderat Mărirea numărului panourilor de 
protecţie pentru a ridica gradul de 
protecţie a zonei de lucru 

Componente ce se 
deplasează (rotoare, 
polizoare, scule 
aşchietoare) 

Rănirea corporală slab mediu moderat Utilizarea echipamentului personal 
de protecţie; asigurarea 
echipamentului de întreţinere 

Pregătirea îmbinării 
şi prelucrării 
mecanice 
 
 Zgomot Pierderea auzului (totală 

sau parţială, temporar sau 
permanent) 

mediu slab moderat Asigurarea informării personalului şi 
utilizarea echipamentului personal de 
protecţie  

 
Ergonomia sudării 

     
 

  

Probleme datorate 
ergonomiei 

necorespunzatoare 
 

 Boli musculoscheletice 
(MSD) 

 Rănire mişcare 
repetitivă 

 Productivitate mai 
scăzută 

 Calitate mai 
necorespunzatoare 

 Insatisfacţia 
muncitorului 

 Absenteism ridicat 
 Costuri de compensare 

ridicate 
 Rata mărită a cifrei de 

afaceri 
 Scăderea complianţei cu 

regulamentul 
 Costuri de asigurări 

crescute 

 Simptome  boli 
musculoscheletice (MSD)

 
 Mai puţină rezistenţă la 

încastrare/fixare 
 Domeniu de mişcare 

mai mic 
 Pierderea funcţiei 

musculare 
 Încheieturi dureroase 
 Durere sau amorţeală 
 Dureri acute sau adânci 
 Umflare sau inflamare 
 Rigiditate sau senzaţie 

de arsură 

 Soluţii practice 
 
 

 Evitarea poziţiilor de 
lucru fixe. Ele reduc 
furnizarea sângelui spre 
muşchi. 

 Ţinerea coatelor 
aproape de corp 

 Evitarea poziţiilor  în 
care braţele sunt ridicate 
deasupra nivelului 
umărului 

 Utilizarea sculelor de 
mână mai uşoare 

 Utilizarea sculelor 
suspendate 

 Susţinerea coatelor 
 Asigurarea unei odihne 

suficiente 
 Utilizarea dispozitivelor 

de prindere şi fixare 

 Factori proiectare post 
de lucru 

 
 Poziţia de muncă 
 Abilitatea fizică a 

muncitorului 
 Proiectarea şi greutatea 

sculelor 
 Mecanica corpului în 

operaţii 
 Tipul echipamentului de 

protecţie utilizat 
 Mediul postului de lucru 

(dimensiuni, iluminat, 
temperatură, zgomot, 
vibraţie etc.) 

 Cerinţe fizice ale locului 
de muncă (ridicare, 
rotire, ajungere la ele 
etc.) 

 Cerinţe mentale 
(motivaţie, vigilenţă, 
concentrare) 

 Rezistenţa şi mărimea 
muncitorilor 

 
Fig. 1. Sistematizare elemente de ergonomie în sudură. 
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 formarea de „echipe ergonomice” de acţiune sau 
desemnare „punct de contact ergonomic”; 

 utilizarea  instrumentelor de evaluare; 
 întocmirea listelor cu factorii de risc şi verificarea 

lor periodică etc; 
 îmbunătăţirea  condiţiilor locului de muncă, ceea 

ce trebuia să devină o prioritate absolută; 
 luarea în considerare a frecvenţei şi severităţii fac-

torilor  de risc, a frecvenţei şi severităţii  „plângerilor”, 
a potenţialelor leziuni apărute, a propunerilor şi ideilor 
celor din producţia directă, a dificultăţilor efectuărilor 
de îmbunătăţiri; 

 operarea îmbunătăţirilor în ceea ce priveşte corelarea 
cerinţelor posturilor de lucru şi capabilităţile acestora; 

 discutarea cu angajaţii, pe trepte diferite ale ierarhiei 
profesionale în domeniul coordonării sudării, contactarea 
experţilor altor industrii, utilizarea resurselor internet-
ului, consultarea în ergonomie; 

 urmărirea, DACĂ fiecare îmbunătăţire a adus 
reduceri în ceea ce priveşte factorii de risc, oboseala 
operatorilor, simptomelor de disconfort sau leziuni, 
DACĂ fiecare îmbunătăţire a fost acceptată de personal, 
DACĂ eventual unele îmbunătăţiri au creat noi riscuri 
sau alte probleme, DACĂ unele îmbunătăţiri au avut 
impact asupra producţiei sau a calităţii, DACĂ sunt 
implementate îmbunătăţiri prin perfecţionare etc. 

7. ÎMBUNĂTĂŢIRI ERGONOMICE 
POSIBILE 

Pornind de la aceste date se trece la îmbunătăţiri 
ergonomice posibile,  după cum urmează: 

 Măsuri pentru ridicarea greutăţilor: manipulatoare, 
echipamente mai uşoare pentru sudare, uşor de mânuit, 
utilizarea unor cabluri mai uşoare, cu rigiditate slabă, 
sau cabluri de sudare pe roţi de transmisie/ scripeţi, 
utilizarea dispozitivelor de susţinere a cablurilor (ba-
lansiere); utilizarea unor mese de ridicat şi rotative; 

 Poziţii imposibile: poziţia de lucru între talie şi umăr, 
se utilizează atunci când este posibil să se ţină cont de 
utilizarea meselor de ridicat şi a dispozitivelor de 
poziţionare monitorizate, scaune de lucru rotative etc; 

 Utilizarea echipamentelor pentru preasamblarea şi 
manipularea materialelor, care ajută la reducerea ridi-
cărilor nenecesare sau a oricărui alt fel de material, de 
exemplu, cârlige care se rotesc pentru ţevi; 

 Automatizarea cu roboţi este o astfel de soluţie 
fezabilă pentru mişcările repetitive, cu braţele şi mâinile. 
Se reduce astfel şi expunerea la fum a operatorilor. 

8. CONCLUZII 

Sunt sintetizate elemente, respectiv principii legate 
de ergonomia aplicată în domeniul SUDURII. 

Sunt prezentate tangenţial şi date din activitatea 
Institutului Internaţional de Sudură (IIS/IIW), respectiv 
a Federaţiei Europene de Sudare (EWF), cu referire la 
ergonomie. 
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