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REZUMAT. Sudura  are un puternic  impact  interdisciplinar, în studierea şi aplicarea ei intervenind numeroase ştiinţe  şi discipline. 
Dacă preocupările, în general, sunt legate de latura tehnologică, în ultimul timp chiar firmele de reprezentanţă care oferă pe piaţă 
echipamente de sudare, accesorii, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., insistă şi pe adaptarea acestora la aplicarea principiilor 
ergonomice. Studiile de caz prezentate susţin cele enunţate. 
 
Cuvinte cheie: sudură, aplicaţii ergonomice, impact interdisciplinar. 
 
ABSTRACT. Welding has a strong interdisciplinary impact, in its studying and applying interfere numerous science and subjects. If generally 
the preoccupations are related to the technological side, recently, even representative companies offering welding equipment, accessories, 
clothes, shoes etc., on the market, insist on adapting them to apply the principles of ergonomics. Case studies presented support those 
enounced above. 
 
Keywords: welding, ergonomic application, interdisciplinary impact. 
 

1. INTRODUCERE 

Cercetarea dezvoltată în domeniul ergonomiei cu-
noaşte o dinamică deosebită, remarcându-se însă un 

element de prioritate generală şi anume minimizarea 
riscurilor şi a îmbolnăvirilor profesionale, prin concep-
ţia de produse,  procese şi sisteme sigure, confortabile, 
deci, adaptarea   operatorului uman, îndemânării sale, 
dar şi limitelor fiecăruia. Au început să fie tot mai mult 



CALITATE ŞI SECURITATE AMBIENTALĂ 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 74 

utilizate două concepte, specifice mediului ergonomic: 
ergonomia procesului şi cea a produsului, cu referire la 
activităţile  din domeniul sudării. 

Dacă în domeniul proceselor de sudare  se urmăreşte 
amplasarea corectă a echipamentelor, iluminatul cores-
punzător, poziţia corectă de lucru, ventilaţia corectă etc., în 
ceea ce priveşte produsele, problema se pune altfel. 

Astfel studiile caz prezentate în lucrare justifică  cele 
enunţate. Se observă că în prezent firmele reprezentante 
în domeniul sudării pun la dispoziţia utilizatorilor echi-
pamente, pistolete  de sudare, îmbrăcăminte, accesorii  
etc, care pe lângă prezentarea caracteristicilor tehnice 
mai au evidenţiate şi aspectele ergonomice pe care le 
prezintă punctual. 

2. STUDII DE CAZ –ERGONOMIE  
ÎN SUDURĂ 

Studiul de caz 2.1  

Pistolete de sudare materiale metalice-proiectate 
ergonomic. Soluţia ergonomică Kemppi Pro Evolution 
este compactă, uşoară şi uşor de poziţionat cu efort 
minim. La sudarea MIG, braţul staţionar de balansare 
asigură o zonă largă de operare şi previne distrugerea 
cablului capului de sudare. Noul unghi de înclinare a 
capului de sudare garantează sudarea fără probleme,  cu 
unitatea de alimentare (fig. 1) [2]. 

 

 
 

Fig. 1. PMT 30W Kemppi. 
 

Caracteristicile tehnice ale Kemppi Pro Evolution 
beneficiază de tehnologiile moderne. Dispozitivul de 
control intern a vitezei invertorului IGBT  asigură atât 
caracteristici optime de sudare, cât şi metode de sudare 
stabile, fără stropi şi arc liniştit.  Pro Weld Data System 
asigură de asemenea caracteristicile dinamice ale sursei 
de sudare care pot fi reprogramate conform aplicaţiei de 
sudare. 

Kemppi Pro Evolution este ideal pentru sudarea  SE, 
WIG, MIG/MAG, MIG în impulsuri, MIG în impulsuri 
duble şi găurire cu arc de carbon. 

Capetele de sudare  Kemppi TTC TIG urmează tradiţia 
Kemppi de fabricaţie a capetelor de sudare superioare. 
Ergonomice şi uşor de manipulat, ele sunt soluţia optimă 
pentru sudorii profesionişti din zilele noastre. 

Kemppi  a avut de mult timp abordarea ergonomică 
în proiectarea capetelor de sudare de calitate superioară 
(fig. 2): 

• noul mâner TTC, partea din spate a fost aplecată în 
jos şi scurtată. Acest lucru conduce la scăderea tensiunii 
asupra mâinii sudorului – în special atunci când capul de 
sudare este ţinut ca un stilou  şi reduce tensiunea muscula-
ră atunci când se prinde corespunzator pistoletul de sudare. 

• îmbinarea dintre capul de sudare şi cablul de pro-
tecţie din cauciuc măreşte flexibilitatea, fără a sacrifica 
rezistenţa la încovoiere a capului de sudare şi asigură 
durabilitatea cablului de protecţie la partea posterioară a 
mânerului (chiar şi în cazul capetelor de sudare lungi şi 
a unor curenţi mari, mânerul rămâne rece, datorită 
structurii unice a cablului); 

 prinzătorul reglabil la deget, mânerul încovoiat şi 
suprafeţele de frecare măresc calitatea sudurii, iar manipu-
larea capului de sudare este mai uşoară în toate poziţiile; 

 cablul de curent super flexibil îmbunătăţeşte sudurile 
lungi şi elimină torsiunea cauzată de rigiditatea cablului; 

 capetele de sudare TTC sunt marcate CE şi sunt în 
concordanţă cu cerinţele standardului EN 50078. 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Kemppi TTC 160, poziţia 1, poziţia 2. 
 

Noile caracteristici ale butonului de pornire au 
contribuit la o sensibilitate îmbunătăţită şi posibilitatea 
de a aplica principiile ergonomice. Cea mai convenabilă 
îmbunătăţire este, suprafaţa mare a butonului de pornire 
care permite pornirea operaţiei de sudare cu diferite 
mâniere de prindere (fig. 2). 

Capul de sudare multilateral include o reglare longi-
tudinală de 30 mm pentru rădăcina sudurii şi materiale 
cu grosimi mari – soluţia pentru un acces uşor. Corpul 
mai lung al capului de sudare reduce de asemenea 
cantitatea de radiaţie termică direcţionată spre mâna 
operatorului sudor. De menţionat că fiecare componentă 
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a capului de sudare poate fi răsucită cu ± 360 de grade 
faţă de axa mâinii. 

Noua serie de capete de sudare TTC a fost proiectată 
de designeri în cooperare cu profesioniştii în ergonomie, 
seriile de capete de sudare Kemppi TTC îndeplinind 
cerinţele profesioniştilor, în ceea ce priveşte inclusiv 
reglabilitatea şi capacitatea de încărcare. Kemppi a apli-
cat de mult timp principiile de ergonomie în proiectarea 
capetelor de sudare de ultima generaţie (fig. 3) [2]. 

 

 
 

Fig. 3. Kemppi TTC – cap de sudare (130, 130 F, 160, 160S,  
200W, 220, 250W, 250WS). 

Studiul de caz 2.2 

Unităţile de bază în seria Kemppi Pro Evolution sunt 
surse de putere comandate digital (Pro 3200, Pro 4200 
şi Pro 5200 Evolution). Acestea sunt surse de putere 
multifuncţionale cu tehnologia invertorului pentru toate 
metodele, atât în aplicaţiile manuale, cât şi în cele 
robotizate. Echipamentul este extrem de puternic, cu 
încărcare în domeniul 320, 420 sau 520 A, la 100-70% 
ED funcţie de model [2]. 

Viteza internă mare de reglare şi comanda total 
digitală garantează caracteristicile unei sudări de primă 
clasă. La sudarea MMA sursa de putere este controlată 
prin panoul de funcţiuni PL sau PX. La sudarea MIG/ 
MAG şi sudarea MIG în impulsuri, sursa de putere este 
controlată prin panourile de funcţiuni MIG. Nu se cere 
panou de funcţiune separat pentru sursa de putere. 

Alimentatorii cu sârmă Pro Evolution Promigs 501, 
501L, 511 şi 530 se caracterizează printr-un mecanism 
de alimentare cu patru role. Acesta asigură deplasarea 
lină şi sigură a sârmei în cazul sârmelor subţiri şi moi 
din Al sau a sârmelor groase şi tari. Filetul automat al 
sârmei face ca schimbarea bobinei de sârmă să se facă 
rapid. Toate panourile de funcţiuni pot fi ataşate ali-
mentatoarelor cu sârmă şi includ funcţii auxiliare de 
economisire a timpului. 

Promig 530 are un cap de sudare înclinat. Braţul ergo-
nomic de balansare al Promig 511 asigură un domeniu 

îmbunătăţit operaţional, susţinere convenabilă a capului 
de sudare şi protecţie corespunzătoare. 

Kemppi Pro este construit, conform noilor standarde 
IEC şi EN în care ED este fixat la un ciclu de 10 minute. 
Aceste standarde se aplică pentru siguranţa maşinii şi 
rezistenţa mecanică. Kemppi are de asemenea certificatul 
de mediu ISO 14001 din 2001. 

Promig 200 şi Promig 300 sunt dispozitive de ali-
mentare cu sârmă mobile, proiectate pentru docuri şi 
industria metalelor grele. 

Promig 100 este compact şi include în tandem dis-
pozitivul de alimentare cu sârmă, portabil pentru sudarea 
a 30 de metri de sudură. 

Studiul de caz 2.3 

Pistolete de sudare materiale metalice. Pistoletele 
MIGATRONIC TIG ERGO - Bayonet au furtune pentru 
sudare proiectate ergonomic [3]. 

 

 
 

Fig. 4. Controlul continuu al curentului de sudare cu un deget pe 
butonul de control permite controlul funcţiilor critice în timpul 

operaţiei de sudare 
 

Cerinţele de calitate cresc pe măsură ce tehnologia 
de sudare îmbunătăţeşte posibilitatea comunicării între 
mânerul capului de sudare şi echipamentul de sudat şi 
pe măsură ce operatorii sudori îşi măresc aşteptările în 
ceea ce priveşte confortul operaţional, ergonomic şi uti-
lizarea prietenoasă. 

Cele 50 de variante ale MIGATRONIC diferă prin 
intensitatea curentului, flexibilitatea corpului capului de 
sudare, lungimea cablului (4 sau 8 m), 6 sau 7 poli şi 
selectarea unei unităţi de control încorporată în mânerul 
capului de sudare. 

În domeniul nou al proiectării, ergonomia, flexibili-
tatea şi fiabilitatea au fost aduse în prim plan. 

Mânerul capului de sudare este disponibil în două 
mărimi, ambele au racorduri cu bile şi alveole/racorduri 
sferice şi prindere moale pe părţile mânerului, pentru o 
prindere sigură şi plăcută. Primii 80 cm ai cablului de la 
mâner au un înveliş din piele care combinat cu racordul 
sferic dă o flexibilitate optimă, chiar şi în locuri greu 
accesibile. În acelaşi timp învelişul din piele măreşte 
rezistenţa la uzură a furtunului pentru sudare. 
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Domeniul MIGATRONIC TIG ERGO a fost realizat 
pentru două unităţi de control opţionale: o unitate a 
keypad sau o unitate cu keypad şi buton de control care 
permite transmiterea controlului curentului direct de la 
mânerul capului de sudare la maşina de sudat [3]. 

 

 
 

 

Fig. 5 Buton vertical de control 
WIG (RV). 

Fig. 6.. Buton orizontal de 
control WIG (RH). 

 

Există două soluţii, după cum urmează: 
– Varianta standard. Corpul capului de sudare WIG 

poate fi echipat cu port electrod şi clemă electrod, în 
dimensiunile care se potrivesc diametrului electrodului 
de wolfram. Suplimentar, există diferite designuri de 
duze de gaz din ceramică, pentru optimizarea protecţiei 
gazoase pentru o operaţie de sudare dată. Funcţia duzei 
de gaz este de a ghida gazul de protecţie, spre zona de 
sudare şi a elimina aerul atmosferic. Mărimea duzei de 
gaz (diametrul interior) este imprimată pe aceasta (de 
exemplu Φ 4 = 4 × 1,6 mm = 6,4 mm) [3]. 

– Varianta modernă. Corpul capului de sudare WIG 
poate fi echipat cu lentile de gaz speciale, pentru un 
control mai bun al gazului de protecţie. Trecerea printr-
o sârmă specială va menţine jetul de gaz mai stabil pe o 
distanţă mai lungă. Aceasta permite o lungime liberă a 
electrodului mai mare, care conferă o vizibilitate mai 
bună a băii de sudare. 

Utilizarea lentilelor de gaz poate reduce consumul 
de gaz atunci când se aplica un echipament standard [3]. 

 

 
 

Fig. 7. Lentile de gaz pentru reducerea consumului de gaz. 

Studiul de caz 2.4 

Corpurile de sudare MIG-MAG PSF sunt flexibile şi 
pot lua forme diferite pentru operaţii de sudare dificile. 
Dacă se solicită câteva forme, se recomandă un corp 
WIG rotativ. Se cere atenţie la forma corpului capului 
de sudare. Capul de sudare trebuie răcit şi unghiul ma-
xim de înclinare este 45°. În acest caz se utilizează degetul 
mare pentru a susţine capul de sudare. Pistoletele pentru 
sudura MIG-MAG PSF sunt dotate cu mânere ergonomice 
de diferite curburi, care asigură acces uşor în toate poziţiile 
de sudare şi o poziţie de lucru confortabilă. Pistoletele 
sunt disponibile atât în varianta răcită cu aer, cât şi 
răcite cu apă [4]. 

Studiul de caz 2.5 

Pistoletele de sudare MIG-MAG sunt disponibile în 
variantele de răcire cu aer sau cu lichid, pentru domeniu 
de curent de sudare cuprins între 120 şi 600 A. 
Pistoletele de sudare MIG-MAG Parweld sunt echipate 
cu sistem de cuplare EURO, interschimbabile pe toate 
tipurile de echipamente de sudare prevăzute cu acest 
sistem (fig. 9) [5]. 

 
 

 

 
Fig. 8. Pistolete MIG-MAG 

ESAB, Suedia. 

 
Fig. 9. Pistoletele MIG-MAG 

PARWELD, Anglia. 

Studiul de caz 2.6 

Pistolete de sudare materiale plastice - proiectate 
ergonomic: 

– RiOn – aparat pentru sudare materiale plastice, 
încălzire, uscare, contractare (fig. 10) [6]: 

 poate fi echipat cu duze pentru fixare rapidă sau 
prin înfiletare; 

 are ţeavă de protecţie la încălzire şi mâner ergo-
nomic; 

 temperatura este reglabilă uniform până la 650 °C; 
 se foloseşte la sudarea prin suprapunere a mem-

branelor de hidroizolaţie sau foliilor industriale şi 
sudarea materialului plastic cu electrod, în construcţii 
de plăci şi ţevi sau service auto. 
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Fig. 10. Varianta RiOn. 
 

– MARON – mic, flexibil şi puternic, aparat clasic 
pentru sudură, încălzire, uscare [7]: 

 poate fi echipat cu duze adaptor pentru fixare 
rapidă sau prin înfiletare şi cu duze de sudură rapidă, 
pentru electrod cu secţiune rotundă sau triunghiulară; 

 are tub de protecţie la încălzire, iar temperatura 
este reglabilă uniform, până la 650°C (fig. 11); 

 ideal pentru obţinerea unor standarde ridicate de 
calitate. Dimensiunile reduse (Ø mâner şi greutate) asigură 
o manipulare foarte uşoară, permiţând lucrul deasupra 
capului, la impermeabilizarea tunelelor cu folie termo-
plastică sau sudarea în locuri greu accesibile, aerul fiind 
furnizat de o turbosuflantă externă; 

 se alimentează de la generator de aer extern HD 
140 sau SORON. 

 

 
 

 
 

Fig. 11. Varianta MARON. 
 

– SorOn - suflantă de aer cald pentru Maron [7]. 
 suflantă de mare presiune pentru alimentarea cu 

aer a aparatului pentru sudură tip Maron; 
 reglaj manual al debitului. 
– ErOn- suflantă de aer cald pentru încălzire, 

uscare şi contractare [9]: 
 suflantă puternică cu debit mare care poate fi 

folosită atât ca aparat de mână cât şi pentru montare în 
instalaţii; 

 se foloseste la încălzirea în vederea formării şi 
îndoirii materialelor termoplastice, pentru accelerarea 
procesului de uscare a suprafeţelor ude şi umede, con-
tractarea ambalajelor, lipirea şi dezlipirea substanţelor 
adezive; 

 puternică, compactă şi robustă este verificată şi în 
condiţii de şantier; 

 atinge o temperatură de max. 620°C, care este 
reglabilă uniform; 

 reglaj manual al debitului. 
 

 
 

Fig. 12. Varianta SorOn. 
 

 
 

 
 

Fig. 13. Varianta ErOn 

Studiul de caz 2.7 

Echipament de sudare cap-cap ţevi PEHD TM 
160 - 315 TOP. Echipamentul de sudare ergonomică, 
pentru realizarea îmbinării ţevii şi fitingurilor din PE, 
PP, PB şi PVDF în şantiere şi şanţuri este compus din: 

− noua unitate hidraulică tip TOP, bacuri ergo-
nomice, un puternic dispozitiv de frezare, element 
încălzitor comandat de un dispozitiv digital, suport 
pentru freză şi element încălzitor 

− cadrul tubular conferă o rigiditate sporită şi permite 
deplasarea facilă în condiţiile dificile din şantier; 

− 4 cleme de fixare rabatabile; 
− scutul metalic de la bază conferă protecţie sporită 

zonei de sudură; 
− bacul mobil culisabil facilitează prinderea şi 

sudarea coturilor şi teurilor fără alte dispozitive; 
− mecanism de îndepărtare concomitentă a elemen-

tului încălzitor de pe suprafeţele de îmbinare; 
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− clemele de prindere sunt fixate în partea supe-
rioară şi se pot rabata, iar dacă este necesar acestea pot 
fi îndepărtate rapid; 

− cuplele rapide antiscurgere sunt amplasate într-o 
zonă protejată. 

Prin rotirea maşinii de bază se obţine o nouă poziţie 
de operare (fig. 14). 

 

 
 

Fig. 14. Echipament de sudare ţevi cap-cap  
PEHD TM 160 - 315 TOP. 

 
Echipament complet TM 160 - 315 WR: 
- echipament de sudură ergonomică, pentru reali-

zarea îmbinării ţevii şi fitingurilor din PE, PP, PB şi 
PVDF în şantiere şi şanţuri; 

- înregistrator suduri tip WR 100, configurat şi 
calibrat pentru maşină şi hidraulicul de tip TOP 

Este compus din: noua unitate hidraulică tip TOP, 
bacuri ergonomice, un puternic dispozitiv de frezare, 
element încălzitor comandat de un dispozitiv digital, 
suport pentru freză şi element încălzitor. Include 
ambalaj de transport (cutie lemn), fără accesorii şi fără 
reducţii (fig. 15). 

 

 
 

Fig. 15. Echipament complet de sudare ţevi cap-cap  
PEHD TM 160 - 315 WR. 

Studiul de caz 2.8 

Măşti de sudare-proiectate ergonomic: 
 mască de sudură MC 1010. Este ergonomică, 

disponibilă cu lentile de diferite dimensiuni, de exem-
plu 51 × 108 mm si 90 × 110 mm. 

De regulă, lentilele se întunecă automat, în momen-
tul în care se aprinde arcul electric . Avantajele aplicării 
acestor lentile constă în faptul ca ele reduc impactul 
repetitiv de înaintare a gâtului, pentru a închide masca 

de protecţie tradiţională, lentilele sunt interschimbabile, 
iar modelele încorporează sensibilitatea sau controlul 
întârziat. Trebuie subliniat faptul că se asigură „umbra”, 
caracteristicile de întârziere şi sensibilitate ce se potri-
vesc cu mediul de lucru, specific de la caz la caz, tipul 
sudurii şi al materialelor de bază care se sudează 
(fig. 16). 

 masca de sudură Vulcan Fibre. Masca de sudură 
Vulcan Fibre este o mască mică având rama lentilei 
mobilă şi protecţie din piele pentru piept pentru lentile 
de mărimea 51 x 108 mm. Masca de sudură Vulcan este 
realizată dintr-o singură bucată, are o bandă de prindere 
pe cap detaşabilă şi este disponibilă în 2 variante: cu 
rama fixă sau mobilă şi lentila inclusă. 

Protecţia din piele pentru piept împiedică intrarea 
fumului în mască şi protejează împotriva stropilor de la 
sudare (fig. 17). 

 

 
 

 
Fig. 16. Mască de sudură  

MC 1010. 
Fig. 17. Masca de sudură  

Vulcan Fibre. 
 

 masca de sudură Multi Vision mobilă. Multi 
Vision este o mască de sudură uşoară care oferă protecţie 
maximă şi confort optim operatorului sudor. Este uşor de 
folosit şi are o durată de viaţă lungă. Este livrată în set 
complet cu harnaşament pentru cap, bandă de prindere pe 
interior, ramă mobilă şi lentilă de sudură, cu grad de 
întunecare 10. Disponibilă pentru diferite mărimi ale 
lentilei, cu şi fără protecţie din piele pentru piept (fig. 18). 

 masca sudor LCD cu reglare automată DIN 9-
13 Alfa In. Mască cu cristale lichide (LCD) destinată 
protecţiei operatorilor sudori, permite reglarea automată 
a închiderii, conform DIN 913 (fig. 19): 

− design-ul modern şi ergonomic este cu reglaje 
accesibile din exterior; 

− timpul de răspuns la închidere este mai mic de 
1 ms; 

− protecţie anti-UV şi IR; 
− reglare senzitivitate; 
− baterie solară; 
− câmp vizual 96 × 40 mm; 
− dimensiune cartuş de filtrare: 110 × 90 mm; 
− greutate: 420 grame; 
− material mască: plastic rezistent la şocuri. 



STUDII DE CAZ – APLICAŢII ERGONOMICE ÎN SUDURĂ 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 79

 
 

 

Fig. 18. Masca de sudură  
Multi Vision mobilă. 

 

Fig. 18. Masca de sudură 
Alfa in. 

 mască de sudură din piele Weldsafe. Mască de 
sudură Weldsafe tip 870 este din piele tratată termo-
rezistentă, complet cusută cu Kevlar, cu toc de lentilă 
mobil. Flexibilitatea măştii face ca sudarea în spaţii 
neaccesibile să fie facilă (fig. 20) [10]. 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Masca de sudură din piele  
Weldsafe. 

 

 

Studiul de caz 2.9 

Scaune adaptate ergonomice. Precizia şi dexterita-
tea sunt esenţiale pentru obţinerea performanţelor, 
respectiv specializarea operatorilor în industria SUDĂRII. 

Sudorii au nevoie adesea să se adapteze la poziţii 
restrictive pentru libertatea lor de mişcare. De aceea 
proiectarea unor produse ţine cont exact de aceste 
aspecte. Astfel scaunele sunt nu numai rezistente ci şi 
adaptabile şi flexibile. 

Utilizarea lor simplifică accesul la locurile mai 
ferite, respectiv lipsite de acces, reduce oboseala, 
crescând nivelul de productivitate (Synetik) (fig. 21). 

Studiul de caz 2. 10 

Îmbrăcamintea de sudare proiectată ergonomic 
WELDAS. Îmbrăcămintea din piele pentru sudori 
(STEERSOtuff) este foarte importantă, atunci când vine 
vorba despre confort. Operatorii sudori trebuie să aibă, 
pe lângă confort şi o libertate de mişcare corespunzătoa-
re. Aceste haine de protecţie sunt calitative, rezistente la 
căldură şi flacără şi sunt confecţionate din piele durabilă 
(de vacă, de exemplu), cu puncte de ramificaţie pliabile 
[11]. 

Toate cusăturile din piele sunt duble şi întărite cu aţă 
în cinci fire Tex 90 Dupont Kevlar sau nituri din metal 
care sunt acoperite pentru o mai bună protecţie electrică 
(fig. 22). 

 

       
 

a)                                      b) 

       
 

c)                                     d) 

                                    e) 
 

Fig. 21:  
a) FLEX WELDING;  b) STAG 4 WELDING; 

 c) TT5 WELDING; d) TA180 WELDING; e) TF180 WELDING. 
 

             
 

                
 

Fig. 22. Exemplificare elemente de ergonomie pe hainele 
operatorilor sudori. 
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Studiul de caz 2.11 

Mănuşi proiectate ergonomic. Linia COMFOflex 
pentru mănuşi de sudare este linie de baza pentru 
WELDAS de aproximativ două decenii [11]. 

Mănuşile sunt confecţionate din piele de vacă, ceea 
ce le conferă pliabilitate, rezistenţă în timp şi o foarte 
bună rezistenţă la temperatură (fig. 23). Toate cusăturile 
la mănuşile din piele sunt duble şi întărite cu aţă în cinci 
fire Tex 90 Dupont Kevlar. Varianta prezentată face 
obiectul unui brevet de invenţie SUA. 

 

 
 

 
 

Fig. 23. Designul mănuşilor COMFOflex. 
 

Bumbacul obişnuit continuă să mocnească după doar 
două secunde de expunere la flacără. 

La fel se întâmplă şi în cazul cusăturilor care vor 
ceda după doar 2 secunde de expunere la flacără. 

De menţionat că linia brevetată de mănuşi 
COMFOflex nu se aprinde nici după 4 secunde de 
expunere la flacără (figurile 24, 25, 26, 27). 

 

       
 

           
 

Fig. 24. Mănuşi CONFOflex. 

 
 

 

Fig. 25. Model ce oferă în acelaşi 
timp atât confort degetului cât şi 

rezistenţa în timp. 

Fig. 26. Oferă creşterea 
sensibilitãţii la vârful 

degetului. 
 
 
 

Fig. 27. Model ce oferă cea mai 
confortabilã poziţionare a degetului. 

 
 

 

Studiul de caz 2.12 

Pătură de protecţie. Pătura de protecţie, cu două feţe, 
pentru pentru protejarea suprafeţelor în timpul operaţiilor 
de sudare, tăiere etc (fig. 28). 

Este uşor de amplasat în locuri greu accesibile, oferă 
protecţie împotriva stropilor de sudură, împotriva scân-
teilor şi flăcării de tăiere, la temperaturi ridicate, până la 
1300ºC. 

Studiul de caz 2.13 

Pereţi de protecţie. Delimitarea spaţiilor în care lu-
crează operatorii sudori este impusă de normele europene, 
(distanţe între spaţiile de lucru pentru conferirea liber-
tăţii de mişcare, sisteme de aspirare noxe etc.) dar modul 
în care se amplasează cabinele, pereţii despărţitori, chiar 
şi coloritul lor prezintă aspecte care ţin de ergonomie 
(fig. 29). 

 
 

 

 
 

Fig. 28. Pătura de protecţie. Fig. 29. Perete de protecţie pentru 
delimitarea spaţiului de lucru. 
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3. ACŢIUNI DE IMPLEMENTARE A 
SOLUŢIILOR PENTRU APLICABILITATEA 
PRINCIPIILOR ERGONOMICE 

Un element cheie în implementarea soluţiilor ergo-
nomice în sudură, este şi perfecţionarea în domeniu pentru 
toţi factorii interesaţi. Astfel, în exploatare, instruirea se 
face de la manager, supervizori, personal de conducere 
profesională la diferite niveluri, până la operatorul 
sudor, la proiectanţi de la producătorii de echipamente 
de sudare, accesorii, dispozitive, până la proiectanţii de 
mobilier, îmbrăcăminte, căşti-măşti de sudare etc. 
Instruirea lor şi urmărirea continuă a modificărilor în 
legislaţie şi directive profesionale este obligatorie. 

4. CONCLUZII 

● Lucrarea conţine numeroase studii de caz, de apli-
cabilitate a principiilor de ergonomie în domeniul sudării, 
prin proiectarea de pistolete de sudare, căşti, măşti, îmbră-
căminte etc., pentru sudori, în scopul facilitării activităţilor 
lor. 

● Se exemplifică astfel faptul că firmele de repre-
zentanţă în domeniu, în momentul lansării şi prezentării 
produselor lor, pe lângă caracteristicile tehnice pre-
zentate, completează datele tehnice iniţiale şi cu date 
ergonomice. Potenţialii interesaţi, beneficiarii devin din 
ce în ce mai preocupaţi şi de aceste aspecte. 
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