
Efektivnost činností spojených s používáním ručních nástrojů je závislá na
řadě faktorů a podmínek. Je to především výběr vhodného typu nástroje
pro daný úkol, jeho hmotnost a rozměry, síla nutná pro práci s nástrojem,
umístění předmětu, na nějž se nástrojem působí, pracovní poloha a rizika,
která mohou při určité práci vznikat.

Držadla a rukojeti nástrojů by svým tvarem měly odpovídat anatomické
stavbě ruky. Tlak nástroje by měl být rovnoměrně rozložen na co největší
plochu ruky, přičemž styčná plocha by měla být svou velikostí úměrná síle
potřebné k manipulaci s nástrojem. Materiál držadel a rukojetí musí být te-
pelně málo vodivý.

Ovladače elektrických a pneumatických nástrojů musí splňovat ergonomic-
ké požadavky (umístění, síla stisku, tvar).

Při používání nástrojů nesplňujících uvedené požadavky, např. s ohledem
na jejich způsob úchopu, hmotnost, pracovní polohu apod., může docházet
k negativním zdravotním důsledkům, z nichž typické jsou otlaky, mozoly,
stigmata, poškození šlach, především svalů ruky a předloktí. U nástrojů, při
jejichž použití vznikají vibrace přenášené na tělo (především na ruce), mů-
že dojít ke vzniku závažnějších poškození.
Nezanedbatelné je též působení hluku.

Při práci s nástroji vyžadující rotaci ruky a předloktí (např. se šroubovákem)
je nejvýhodnější takový způsob práce, kdy osa nástroje a předloktí tvoří jed-
nu přímku. Jsou při tom nejlépe využity další svalové skupiny a hmotnost
celého těla.

Při výběru nástrojů pohybujících se přímočaře, jako jsou ruční pily, pilníky,
dejte přednost takovým, jejichž tvar rukojeti umožňuje, že osa předloktí
a osa nástroje jsou pokud možno ve stejné rovině.

Sekací nástroje a kladiva udržujte v dobrém stavu. Včas odstraňte otřepy,
kontrolujte stav topůrka a jejich zajištění proti uvolnění. Poškozené včas vy-
měňte.
V případě nebezpečí odletu třísek a úlomků používejte vhodné osobní
ochranné pracovní prostředky.

U střihacích nástrojů je důležitá délka rukojeti s ohledem na vlastnosti stři-
haného materiálu a úhel, který svírá předloktí se zpracovávaným materiá-
lem. Úchopové části rukojeti by měly vždy svým tvarem umožňovat tako-
vou polohu prstů, aby bylo zabráněno otlakům a byla optimálně využita síla
prstů a ruky.

Při práci s těžšími nástroji, které vyžadují větší sílu a zapojení svalů paže
a trupu, zaujměte polohu vstoje. Z fyziologického hlediska je nejvýhodnější
místo působení nástroje přibližně ve výšce lokte.

Vrtání otvorů, utahování matic apod., které se často opakují, usnadní jedno-
duché závěsné zařízení.

Nástroje s vnějším přívodem energie (elektrické, pneumatické), jako např.
vrtačky, utahováky, pneumatická kladiva apod., musí odpovídat příslušným
bezpečnostním předpisům. Ověřte si proto, dříve než je použijete, zda jsou
dostatečně zajištěny. Při práci s nimi vždy použijte předepsané osobní
ochranné prostředky (např. rukavice, chrániče sluchu, ochranné přilby
apod.).

Klíče a další nástroje pro upínání obrobků, např. na kovoobráběcích stro-
jích, nikdy nenechávejte v upínacích zařízeních. Nástroje pokládejte na dře-
věnou podložku, případně do skříněk u stroje. Nikdy nezapomeňte odstra-
nit klíče z upínacího zařízení před spuštěním stroje.

Pro odstraňování odpadu, třísek apod. (vždy jen při vypnutém stroji) použij-
te vhodné pomůcky, např. háčky.

Řezné nástroje představují velké nebezpečí vážných zranění. Nepracujte
s nimi, aniž byste pro tuto práci byli náležitě vybaveni (zástěry, speciální ru-
kavice apod.).
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PRÁCE S RUČNÍMI NÁSTROJI
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