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Chișinău -2019 


	7.2Analiza condiţiilor de muncă  Analizaconditiior de munnca constă constă în studierea microclimatului în zona de muncă.
	Prin micriclimat se subînţelege totalitatea elementelor meteorologice (temperatura, oC; umeditatea relativă, %; viteza mişcarii aerului, m/s; presiunea atmosferică, Pa; intensitatea iradierii calorice, J/(m3 s); etc.), caracteristice pentru un anumit ...
	Condiţiile meteorologice admisibile sunt o îmbinare a parametrilor microclimei, care, acţionând sistematic şi timp îndelungat asupra organismului uman, pot provoca schimbări în starea termică şi funcţională a lui, ce se normalizează şi trec într–un ...
	Pentru a diminua disconfortul adus lucrătorilor din cauza acestora parametrii ce diferă de valorile optime se propun următoarele măsuri de protecţie a angajaţilor şi normalizarea microclimatului care pot fi aplicate în cadrul întreprinderii:
	-  Ventilarea;
	- Conditionarea aerului;
	- Mecanizarea şi automatizarea proceselor tehnologice;
	- Dirijarea de la distanţă;
	- Răcirea utilajului;
	- Termoizolarea şi încălzirea încăperilor.
	- Optimizarea timpului de munca si odihnă;
	- Folosirea mijloacelor de protectie individuala (îmbracaminte speciala, incaltaminte     speciala
	În continuare în tabelul 10.3 este descrisă caracteristica condiţiilor igienico - sanitare, a factorilor periculoşi şi dăunători de producţie în secţia de producere a blocurilor de cheramzitobeton.
	7.3 MĂSURI PRIVIND SANITARIA INDUSTRIALĂ  7.3.1 Mijloace de protecţie în cazul prafurilor.
	1)metode tehnic-organizatorice
	2) metode arhitectural-planificatoare
	3) mijloace acustice
	In timpul luminos al zilei iluminatul încăperilor de producţie este efectuat de către sursa naturală de lumină (soarele). Asupra iluminatului natural al încăperilor industriale exercită influenţa condiţiile de exploatare, caracterul sticluirii geamuri...
	Faţă de iluminatul de producţie indiferent de sursa de lumină se înaintează un şir de cerinţe:
	 suficienţa iluminatului, adică iluminarea obiectelor cercetate trebuie să asigure condiţii confortabile pentru capacitatea de lucru şi nivele optime ale luminaţiei pentru analizatorul vizual;
	 uniformitatea iluminatului, adică iluminarea în încăperile industriale trebuie să fie uniform în timp şi spaţiu cu scopul că obiectele şi lucrările să fie recepţionate de analizatorul vizual complet. [17]
	Un iluminat calitativ şi efectiv în încăperea de producţie este asigurat de corpurile de iluminat – lămpile luminiscente. După modul de execuţie corpurile de iluminat sunt protejate, închise, impenetrabile pentru prafuri. După destinaţie corpuri...
	Protecţa contra vibraţiei şi zgomotului
	Vibraţiile – sursele de vibraţii în secţia de producere a blocurilor de cheramzitobeton sunt : motoarele instalaţiilor electrice , conveierele, vibropresa, vibratoare etc. .
	După modul de transmitere vibraţia în zona de lucru este sursa generală. La rândul ei conform sursei de provenienţă avem vibraţie de categoria III tehnologice:
	Categoria III – vibraţia tehnologică care acţionează asupra omului la locurile de muncă ale maşinilor staţionare sau care se transmite la locurile de muncă ce nu posedă surse proprii de vibraţii.
	Pentru combaterea vibraţiilor maşinilor şi agregatelor se propun următoarele măsuri :
	1. micşorarea vibraţiilor prin acţiunea asupra sursei de excitare;
	2. modificarea elementelor constructive ale maşinilor şi instalaţiilor;
	3. vibroamortizarea ce constă în mărirea impedanţei mecanice a elementelor constructive oscilatorii prin mărirea forţelor de dispare la oscilaţiile cu frecvenţe apropiate de cele rezonabile;
	4. reglarea de la regimul de rezonanţă prin alegerea raţională a rigidităţii sistemului oscilatoriu.
	5. construirea fundatiilor speciale sub instalatiile ce produc vibratii, cu folosirea unor materiale ce înnăbuşe vibratia cum ar fi garniturile groase din cauciuc s.a.
	6. Şi nu in ultimul rind dotarea muncitorilor cu incaltaminte speciala; [17]
	Zgomotul este provocat de: motoarele electrice, sistemele de ventilare, banda de transportare , maşini staţionare de lucru, s.a.
	Pentru combaterea zgomotului sunt folosite următoarele metode: tehnic – organizatorice, arhitectural – planificatoare.
	1. Metoda tehnic – organizatorică:
	- controlul automat şi dirijarea de la distanţă a utilajului zgomotos;
	- perfecţionarea tehnologiilor de deservire şi reparaţie a maşinilor şi utilajului;
	- stabilirea regimurilor raţionale de muncă şi odihnă pentru muncitorii ce deservesc utilajul cu nivel sporit al zgomotului.
	- construirea incaperii unde se afla utilajul zgomotos din material ce absoarbe zgomotul (material poros).
	Protecţia individuală contra zgomotului la muncitorii de la întreprindere, în special la secţia de transportare sau ciuruire a materiei prime , se face prin intermediul căştilor antizgomot.
	7.5 MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR
	Drept produse care se caracterizează printr-un grad sporit de incendiu la uzină pot servi: combustibilul solid (paletele din lemn,polietilena pentru ambalare), combustibilul lichid (motorina, ulei) şi gazos (buteliile cu gaze pentru sudare), fire...
	Securitatea obiectivului împotriva incendiului este asigurat de:
	 un sistem de preîntâmpinare a incendiului;
	 un sistem de protecţie împotriva incendiului care constă din dulapuri antiincendiare unde se află nisip, o lopată şi o căldare cu fundul ascuţit;
	 prin măsuri tehnico-organizatorice adică toţi sunt instruiţi cum să se comporte şi ce să facă în caz de incendiu.
	Factorii periculoşi a incendiului care influenţează asupra oamenilor sunt următorii:
	- focul deschis şi scânteile
	- temperatura înaltă a mediului înconjurător
	- fumul
	- concentraţia scăzută de oxigen
	- prăbuşirea părţilor clădirii, instalaţiilor, etc.
	- Preîntâmpinarea incendiilor se asigură prin:
	- prevenirea formării mediului combustibilului
	- prevenirea formării sau includerii în mediul de combustibil a surselor de aprindere.


