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SAMENVATTING

De Nederlandse Metselaars PatroonsBond, het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabri-

kanten en TNO Centrum voor Arbeid ontwikkelen samen een nieuwe manier van opperen van met-

selstenen, die lichamelijk minder belastend is voor oppennannen. Het opperen wordt waar mogelijk

geheel gemechaniseerd door middel van een kraan of verreiker. Dit is echter niet op alle bouw-

plaatsen mogelijk en daarom is voor het horizontale transport de opkar ontwikkeld in samenwer-

king met machinefabriek 'De Oude Rijn' in Pannerden. De opkar is een stenenkar, waarmee 50

stenen elektrisch kunnen worden opgepakt en afgezet op de juiste hoogte. TNO Centrum voor Ar-

beid heeft de opkar ergonomisch beoordeeld, waarbij vooral is gelet op de lichamelijke belasting en

de praktische hanteeóaarheid. Dit rapport omvat een verslag van deze beoordeling.

Het rijden met de opkar is minder lichamelijk belastend voor de oppeÍmannen dan het rijden met

een traditionele stenenkar (14 kilo ten opzichte van 25 kilo). Bovendien hoeft niet steeds steen voor

steen geladen en gelost te worden, waardoor het repeterend tillen geëlimineerd is.

De opkar kan nog verder geoptimaliseerd worden door de stabiliteit te verhogen, de bedienings-

knoppen beter te positioneren en de handvatten aan te passen.

Daamaast wordt aanbevolen de oppermannen te Eainen in het omgaan met de opkar om zo de li-
chamelijke belasting te beperken. De training moet zich richten op het insteken van de vorken in

het stenenpakket, het kantelen van veÍicaal naar diagonaal, het rijden, het stenenpakket laten zak-

ken en het uithalen van de vorken uit het stenenpakket.
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Figuur I De opkar in bedrijf De opperman op onderstaande Íoto's liep ruim een half jaar in de zieklewet vanwege rugklachten. De opkar heeft het

mogelijk gemaakt, dat deze oppeÍman weeÍ aan het werk kan. Hij transporteen alleen stenen met de opkar en bedient daarbij vier tot vtji

metselaaís, Het versjouwen van specie wordt door anderen gedaan. Dat werk is nog te zwaar. Op enkele delails na, genoemd in dit rapport,

geeft de opperman aan tevreden te zijn over de opkar en is blij dat hij zijn werk kan hervatten. "Niemand pakt die opkar van me aí" stelt hi1
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l. INLEIDING

t.l Achtergrond

Eén van de meest fysiek belaste beroepsgroepen in de bouw is de opperman van de metselaars.

Hun werk bestaat hoofdzakelijk uit het dragen, kruien en tillen van metselstenen. Dit horizontale en

verticale tnmsport van gemiddeld 2.400 stenen per dag vormt een gpte belasting op het lichaam

(Arbouw, 1989; Van der Grinten, l9y1:). Dit vertaalt zich onder andere in een ziekteverzuim van

lSVo en een WAO-intrede van 6Vo (Arbouw, 1992\. Meer dan de helft van dit ziekteverzuim en de

ttr/Ao-intrede wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaal

L.2 Het opperen van metselstenen

Het opperen van meBelstenen gebeurt nog veel handmatig. Handmatig oppeÍen houdt in dat met de

hand of met een stenenklem stenen van de tas op de kmiwagen worden gestapeld en op de plaats

van bestemming weer met de hand of met een klem worden afgeladen en opgestapeld. Dit handma-

tig opperen vormt een onacceptabele belasting op het lichaam (Bemdsen e.a., 1994: Van der Grin-

ten' 1991). Om deze belasting te vemrinderen ontwikkelen de Nederlandse Metselaars patroons-

Bond, het Koninklijk verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten en TNO Centrum voor Arbeid

een betere manier van opperen. te weten mechanisch opperen. Bij mechanisch opperen wordt een

stenenpakket met een kraan of verreiker naar de metselplaats getransporteerd. Hiervoor zijn reeds

nieuwe deelbare stenenpakketten op 12 voetstenen en speciale stenenklemmen ontwikkeld. Votledig

mechanisch oppeÍen (verticaal en horizontaal transport) heeft de voorkeur, maar is echter niet altijd

mogelijk, omdat de kraan niet op alle plaatsen kan komen. Voor deze situaties heeft TNO Bouw in

samenwerking met machinefabriek 'De Oude Rijn' in Pannerden voor het horizontale transport de

opkar ontwikkeld (De Kroon, 1992). Voordat de opkar op grote schaal wordt ingezet, is het echter

nodig na te gaan of het werken met de opkar een verbetering is.



TNO rapport

Arbeid %.034

13 Het doel van deze studie

Derhalve is in deze studie de opkar ergonomisch beoordeeld met specifieke aandacht voor de fysie-

ke belasting en de praktische bruikbaarheid.

1.4 Opbouw van dit rapport

Hoe de ergonomische beoordeling uitgevoerd is, wordt in hoofdstuk 2 aangegeven. Eerst wordt

echter de opkar beschreven (§ 2.1). Hoofdstuk 3 omvat de beoordeling van de lichamelijke belas-

ting en de praktische hanteeóaarheid. Om het hanteren van de opkar te kunnen beoordelen zijn 2O

apaÍte handelingen onderscheiden, die voorkomen bij het opperen van stenen met behulp van de

opkar. Iedere handeling is geillustreerd met een figuur. Vervolgens wordt iedere handeling beoor-

deeld. De conclusies van de beoordeling en aanbevelingen zijn vermeld in hoofdstuk 4.
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2. MATERIAAL EN METHODEN

2.1 Beschrijving van de opkar

De opkar is een stenerkar, waaÍmee 50 stenen (zowel waal- als dikformaat stenen) in één keer

elektrisch worden opgepakt en afgezet op de juiste hoogte (zie r I in de samenvatting). Dit

betekent dat de opperman de stenen niet meer stuk voor stuk op de kar hoeft te zetten.

De opkar is gemaakt van staal en bevat een elektrisch hefolateau

nenpakket kan opgepakt worden door de vorkjes tussen de

zodat, wanneer het pakket wordt geheven, de vorkjes de

opkar ziffen trree handvafien. Dichtbij het hardvat zit een rode

Wanneer beide groene knoppen worden ingedrukt, gaat het omhoog en wanneer beide rode

knoppen worden ingedrukt g:ut het omlaag. Dit mechanisme werkt een accu.

De opkar kan 50 stenen tegelijk oppakken, dit komt overeen met van een pakket van 400 stenen

pakket Eén steen heeft een gewicht van 1,6 kilo, dus % pakket 80 kilo. Wanneer men bezig

is met een geladen opkar, betekent dit dat een gewicht van ruim

gewicht wordt bij gebruik geheel of gedeeltelijk gedragen door het

ll5 kilo wordt gehanteerd. Dit

knijpende vorkjes. Een ste-

van het pakket te schuiven,

vastknijpen. Boven aan de

en veraf een groene knop.

ery'of de steunen.

2.2 Methode van beoordeling

De opkar is beoordeeld op de fysieke belasting van de oppeÍman tijdens het werken met de opkar

en de praktische hanteeöaarheid. De opkar is getest in:

a. het lnboratoriunt

Het laboraorium-onderzoek is uitgevoerd op het voormalige NIPG-TNO en bestond uit het

bepalen van de hanteerbaarheid en het meten van de krachten, die door de proe$ersoon uitge-

oefend worden tijdens het werken met de opkar. Deze krachten zijn gemeten met een dynamo-

metel;

b. de praktijk

In de praktijk werd de veiligheid en de praktische hanteeóaarheid van de opkar geanalyseerd

bij twee oppermannen die reeds 3 weken met de opkar gewerkt hadden bij Bouwmij Hendriks

in Assen. De oppermannen war€n 36 en 57 jaar met een lengte van rcspectievelijk 1.85 en 1.76

m. De bouwplaas betrof een woningbouwproject, waar gebouwd werd met waalformaat stenen.
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De steigers waÍen 1 meter breed met een slaghoogte van 2 meter. Tijdens de metingen werd

alleen op de eeÍste slaghoogte geopperd. De eerste slag van de steiger was 50 cm boven de

grond gebouwd, zodat de oppeÍmannen steeds met de opkar over een loopplank moesten rij-

den Om de stenen op hoogte aÍrn te voeren voor de metselaars werd er öf met metseltafels

gewerkt (50 cm h*g) öf met consoles. Het was de bedoeling om het praktijkonderzoek bij

minstens 4-5 oppermannen uit te voeren. Er waren in de onderzoeksperiode echter maar twee

ervaÍen oppeÍmannen beschikbaar.

2.3 Fysieke belasting

Het werken met de opkar kan grofweg verdeeld worden in het laden van, het rijden met en het

lossen van de opkar. Om de fysieke belasting tijdens het werken met de opkar te kunnen beoorde-

len zijn de werkzaamheden verdeeld in 20 handelingen. Bij elke handeling is aangegeven welke

fysieke activiteit wordt vereist van de oppeÍman. Of de fysieke belasting acceptabel is, wordt be-

paald door houdingen en de grootte van de krachten te rclateren aan bestaande richtlijnen en nor-

men. Tevens wordt nagevraagd hoe de oppennannen de belasting ervaÍen.

2.4 Praktische hanteerbaarheid

Of de opkar in de praktijk goed hanteerbaar is, wordt beoordeeld door de functie van de opkar te

relateren aan de inspanningen van de opperman. Hierbij wordt gelet op de stabiliteit tijdens het

rijden en in rust, de mate waarin met de kar gemanoeuvreerd kan worden, de kar verplaatsbaar is

door ruw terrein en hoe efficiënt de opperman ermee om kan gaan. Ook dit wordt voor de 20 han-

delingen apart boordeeld. Ook wordt de subjectieve ervaring bepaald. De hanteeóaarheid van de

opkar wordt tevens vergeleken met de hanteeöaarheid van de stenenkmiwagen.

2.5 Gebruikte richtlijnen

Voor het hanteren van kmiwagens bestaan geen specifieke richtlijnen. Tijdens het werken met

kruiwagens (zoals de opkar) worden meerderc typen handelingen venicht, namelijk: tillen en dra-

gen t[dens het rijden, duwen om de opkar een voorwaartse snelheid te geven en om de opkar
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voorover te kantelen en trekken tijdens een achterwaartse verplaatsing of een achteroverkanteling

Yan de opkar. In dit onderzoek worden de krachten die uitgeoefend worden apart beoordeeld. Du-

wen' trckken, dragen en eenhandig tillen worden beoordeeld aan de hand van de normen van Mital
e.a. (1D3) en voor tweehandig tillen wordt de MOSH-formule van Vy'aters e.a. (1993) gebruikt.

Deze normen hebben ook de basis gevormd voor het 'Startdocument het handmatig hanteren van

lasten', welke is opgeseld door TNO voor Stichting Arbouw (Vink e.a., 1993). Het doel van dit
startdocument is om Stichting Arbouw de mogelijkheid te geven alle vormen van het handmatig

hanteren van lasten in de bouw volgens een uniforme wijze te kunnen beoordelen. Er is een richt-

lijn opgesteld voor vijf afzonderlijke deelgebieden, te weten:

l. tillen;

2. duwen en trekken;

3. dragen;

4. werkhoudingen;

5. repeterende arbeid.

De gebruikte normen gelden niet specifiek voor knriwagens. Bij het gebruik van de noÍmen:

' is geen rekening gehouden met de reactie- en wrijvingskrachten van het wiel;

' zíiÍt voor de duwkrachten, die voomamelijk diagonaal en recht naar onder (verticaal) worden

uitgevoerd, normen gebruikt die gelden voor duwkrachten die naar voren (horizontaal) uitge-

voerd worden.

Een norm is meestal gebaseerd op gegevens omtrent werkduur, frequentie en houding. Voor het

toepassen van de norm is het belangrijk te weten hoeveel tijd per dag een opperman (continu) de

opkar gebruikt De dagtaak van de opperman bestaat gemiddeld uit 4 uur stenen opperen, 2 uur

specie venijden, I uur steigerbouwen en I uur opruimen en schoon maken. Een opperman ver-

plaatst ongeveer 2.400 stenen per dag (toevoer voor 3 metselaars). De opkar maakt in 4 uur t 4g

ritjes met 50 stenen. De frequentie van opperen is ongeveer 1 keer per 5 minuten. De houding is

op de werkplek geobseweerd en varieert per opperman.
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3. RESI]LTATEN

3.1 Beoordeling van de fysieke belasting en hanteerbaarheid

De resultaten bevaEen de beoordeling van de §sieke belasting tijdens het hanteren van de opkar en

de beoordeling van de praktische hanteerbaartreid. Om het werken met de opkar te kunnen beoor-

delen zijn de werkzaamheden verdeeld in 20 handetingen. Hieronder is een overzicht gegeven van

deze handelingen die uitgevoerd worden tijdens één cyclus van oppeÍen (één pakket van 50 ste-

nen).

1. Rijden met ongeladen kar.

2. Stoppen voor de tas met stenen en de opkar rechtvoor de tas plaatsen.

3. De opkar naar voÍen kantelen tot hij §teunt op het wiel en de steunen

4. Plateau laten zakken door bediening van de knoppen.

5. Opkar naar voor kantelen tot hij op de voorsteunen steunt.

6. PositioneÍen van de opkar voor de stenentas (waggelen).

7. Vorken in stenentas steken.

8. Heffen van plateau tot pakket los is van de grond.

9. Kantelen van opkar tot deze steunt op de steunen en het wiel en doorheffen tot rijstand.

10. Verder kantelen naar diagonale stand (riistand).

11. Rijden met geladen oPkar.

12. Stoppen bij opperptaats, vooÍover kantelen tot de opkar op het wiel en de steunen rust

13. Draaiing van de opkar tot deze rechtvoor de opperplaats is gepositioneerd.

14. Kantelen van de opkar over de §teunen naar de voorsteunen.

15. PositioneÍen van de opkar boven de opperplaats (waggelen).

16. Plateau met stenen laten zakken.

17. Vorken uit de tas halen, door middel van schuiven

18. Opkar 90" draaien over voor§teunen en plateau bedienen.

19. Kar naar achter kantelen over steunen naar het wiel.

20. Rijden met ongeladen kar.

Handeling 2-10 omvatten het laden,l2-lg het lossen en handeling 1, 1l en 20 het rijden. De be-

oordeling vindt plaats per handeling. Bij elke handeling wordt aangegeven in welke houding wordt

gewerkt en welk type kracht wordt uitgeoefend van de opperman. Of de lichamelijke belasting
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acceptabel is, wordt bepaald door de houding en de grootte van de krachten te relateren aan be-

staande richtlijnen en normen. De beoordeling per handeling is gegeven op de volgende pagina's.

Handeling 1, 11 en 20

Het rijden met ongeladen en geladen opkar.

Fryur 3.1 Rijden met geladen kar FW 32 Ritien met ongeladen opkar

Lic hame lij ke ac rtviteit

Tijdens het rijden is de opkar diagonaal en wordt het gewicht van de (on)geladen opkar door het

wiel en de handen gedragen. Op egaal terrein dragen de handen de opkar naast en iets voor het

lichaam, waarbij de ellebogen gebogen zijn (20-45o) en de handen ongeveer op heuphoogÍe worden

gehouden. Wanneer echter de rijweerstand verhoogd wordt door een ruwe ondergrond of door het

omhoog rijden, moet er meer kracht gezet worden en worden de handen meer achter het lichaam

gehouden. De kracht die uitgeoefend wordt is mede aftrankelijk van de positie van het stenenpak-

ket Deze positie is variabel. Oppermannen kiezen zelf voor die positie van de stenen waarbij het

zwaartepunt van de geladen kar net achter het wiel valt. In deze situatie moet door de handen een

lichte kracht verticaal omhoog uitgeoefend worden om de kar in balans te houden. In het laborato-

rium wordt bij een geladen opkar (met de stenen in die positie die als meest optimaal wordt erva-

ren) tijdens het vasthouden van de opkar in de rijstand 14 kilo gedragen met beide handen (met de

rechter hand 8 kilo en met de linker hand 6 kilo). Wanneer de stenen zich op de laagste positie be-

vinden (zwaartepunt voor de wielas), moet met een kracht van 20 kilo naar beneden worden ge-

duwd om de opkar in balans te houden (12 kilo rechts en 8 kilo links). Bij een maximaal geheven

pakket gaat de kracht geleverd door beide aÍmen richting het volle gewicht van het pakket, te we-
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ten 80 kilo. Deze krachten zijn in rust gemeten, maaÍ wanneer met een geladen kar wordt gereden,

dan vermeerderen deze krachten door de inwerkende snelheid. Vy'anneer door een steentje op het

terrein of tijdens een bocht de kar uit de symmetrische positie wordt gebracht, nemen de krachten

op de handvafien toe en verandert de richting van de uitgeoefende kracht. Balarsverstoringen en de

gevolgen daarvan voor de uitgeoefende krachten zijn bepaald door de hoogte van het linker en

rechter handvat ten opzichte van elkaar te verarderen en in deze sinratie de krachten op de hand-

vaÉen te meten, die vercist zijn om de opkar in balans te houden. Wanneer in de rijstand in rust bij

een optimaal geladen opkar het rechter handvat 5 cm of 7,5 cu wordt verhoogd, vermeerdert de

tilkracht links respectievelijk tot 9 en I I kilo en de duwkracht rechts respectievelijk 7 kilo en l0

kilo. Deze krachten zijn weergegeven in tabel 3.1. De asymmetrie in krachten kan veroorzaakt wor-

den door de opbouw van de kac het heftnechanisme is aan de rechter kant van de opkar aange-

bracht.

Tabel 9.1 KÍaóten tijdens het riidsn met de opkar. De duw-, draag- en tilkadEn weÍken allen in het veídcale vlak. Tewns ziin de krachbn vergeleken

met de norm (Mital e.a., 1999)

uiEsefende krachten

lotael redter hand linker hand oordeel

I

symxisdr
met do slsn€n:
. optimaal-normaal
. laa€sto sEnd
. hoogste sànd

arlymrctisch
met rcchloÍ handrat:
. 5 on hoger
. 7,5 cm hoger

G14 kg dragen G8 kg dragen

20 lq duwen 12lq duwen

fl) § dragen 40 lq dragen

- 7 kg duven
- 10 lq duwen

G6 lq dragen

8 kg duuon
O lq dtagen

I kg lill€n

11 lrg tillen

2 handig

20 kg dragen

18lq duwen

20 lq dagen

t hadig

16 lq duwenÉ kg tillen

15 kg duwenE lq tillen

acceptabel

onaccepubel

onaccephbd

aoeptabel
onaccepbbel

Beoordeling

In de gebruiksaanwijzing van de opperkar (Bemdsen e.L., 1992) staat beschreven dat de armen

gestrekt moeten zijn tijdens het rijden. GestrelÍ betekent een buiging van 0-20o. Een lichte buiging

is aan te raden, omdat in deze stand de opkar beter bestuurd kan worden door kleine bewegingen

vanuit de elleboog. In de praktijk wordt met een elleboogflexie van 25-45" gereden Waarschijnlijk

is men deze houding gewend van het rijden met een lege stenenkruiwagen.

De vereiste draagkracht tijdens het rijden is aftrankelijk van de positie van het stenenpakket. Op

zijn beurt is de optimale hoogte van het stenenpakket weer afhankelijk van de hoogte van de hand-

vatten en de hooge van het wiel. De draagkracht bedraagt 0 kilo w:ulneer het zwaaÍtepunt van de

stenen door de as van het wiel loopt. V/anneer de stenen voor de as gepositioneerd ziju moet om-

laag worden geduwd en met de stenen achter de as moet een draagkracht uitgeoefend worden.
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Algemeen geldt echter dat de hoogte van de stenen optimaal is, wanneer het zwaartepunt van het

stenenpakket net iets achter de wielas valt (dus aan de kant van de opperman). Hierdoor moet de

oppeÍman nog een lichte draagkracht uitoefenen (kracht naar boven). Een draagkracht van I à 2

kilo wordt aanbevolen Een lichte draagkracht is te prefereren boven geen kracht of een duwkracht,

omdat men hieraan gewend is, het minder spierkracht kost en de opkar beter bestuurbaar is. Vol-

gens de ltoÍm van Mital e.a. (1993) mag in deze situatie met twee handen maximaal 20 kilo wor-

den gedragen. De uitgeoefende draagkrachten blijven onder deze norm (0-14 kilo) en zijn dus ac-

ceptabel. Rijden met de stenen in de hoogste of laagste stand is ergonomisch gezien niet accepta-

bel. In de praktijk komt dit echter ook niet voor. Zie tabel 3.1 voor de krachten en beoordeling.

De draagkracht tijdens het rijden met een 'ouderwetse', geladen stenen kruiwagen (80 stenen) be-

draagt 25 kilo. De draagkracht die geleverd moet worden tijdens het rijden met de opkar (50 ste-

nen), kan daarentegen geheel geëlimineerd worden en is in de meest optimale situatie sterk vermin-

derd tot 1 à 2 kilo. De kracht uitgeoefend door gering ervaren oppermannen in de praktijk is bijna

gehalveerd (tot 14 kilo). Het rijden met de opkar is dus duidelijk minder belastend dan het rijden

met een stenenknriwagen.

Tijdens het rijden kunnen grote krachten vereist worden. Door het ronde loopvlak van het wiel en

de grote hoogte en breedte van het stenenpakket vindt tijdens een balansverstoring een verandering

van de gÍootte en de richting van de kracht op de handvatten plaats. Wanneer er een balansversto-

ring naar rechts plaats vindt, kan dit geconigeerd worden door met de rechter hand te tillen en de

linker hand omlaag te duwen. Dit koppel van krachten is belastend voor de rug, aÍmen en ook de

benen. De opperman is zelf bij balansverstoringen ook snel uit balans. Tevens worden hierbij de

armen verder gebogen, zodat de belasting op de schouders en de nek verder toeneemt. Mital e.a.

(1993) stellen de norm voor niet-frequent eentrandig tillen in stand op 9 kilo (P90 mannen) en 16

kilo voor eenhandig duwen (P90 mannen). De gemeten duw en tilkrachten nodig bij 5 cm asymme-

trie van de handvafien zijn wel acceptabel en bij 7,5 cm niet acceptabel. In de praktijk komen tij-

ders het manoeuvÍeÍen met de opkar en bij balansverstoringen door een oneffenheid op de grond

asymmetrieën van 5 cm en meer regelmatig voor. Het is aan te bevelen om de stabiliteit van de

opkar te vergroten. zodat de aÍm- en rugbelasting afrreemt. De stabiliteit zou vergrcot kunnen wor-

den door de verticale afstand van het zwaartepunt van het stenenpakket tot het draaipunt van de kar

te verkleinen. Ook zou men steunpunten (eventueel met wieltjes) aan weerszijden van het wiel

kunnen plaatsen, zodat grote balansverstoringen niet meer mogelijk zijn. Tevens is oefening en

training van het balanceren met de opkar van belang.
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Als tijdens het rijden de knoppen moeten worden bediend, wordt dit gedaan met de duim. De pols

wordt hierbij richting pink zijwaarts gebogen, zeker bij de bediening van de groene knop, want

deze is het verst van de handgreep gepositioneerd. Deze extÍeme stand van de pols is onacceptabel.

Het wordt aangeraden de bedieningsknoppen niet te gebruiken tijdens het rijden.

Handeling 2 en 3

Stoppen voor de tas met stenen en de opkaÍ rechtvoor de tas plaasen

De opkar naar voren kantelen tot hij steunt op het wiel en de steunen

Fgwr 3.3 Opkar naar wnn kantelen

t0

Lic hame I ij ke ac tiv it eit

Het plaatsen van de opkar voor het stenenpakket vindt plaats door sturing vanuit de armen, romp

en benen tijdens het lopen. Daarna worden de handvaten opgetild, waardoor de opkar naar voÍen

kantelt.

Op het moment dat de opkar op de steunen staal wordt de greep veranderd van onderhands naar

bovenhands. Hierdoor komen de handen in een gunstiger positie om de knoppen te bedienen.

Beoordeling

Wanneer de handvatten worden opgetild, moet er een tilkracht van ongeveer 14 kilo worden uitge-

oefend. Dit is acceptabel volgens de NIOSH-formule (maximaal 23 kilo) (Waters e.a., 1993). De

opkar is goed wendbaar. Deze handelingen kosten niet veel kracht en vormen geen risico voor

klachten aan de rug. nek en schouders.
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Handeling 4 en 5

Plateau laten zakken door bediening van de knoppen.

Opkar naar voor kantelen tot hij op de voorsteunen steunt.

Fgar 3.4 Phtoau h§l zalden door bediening van de groene knoppen

Lic hame I ij ke ac tiv i t eit

Met de vingers wordt vanuit een bovengrcep op de groene knoppen gedrukÍ. De opkar steunt hier-

bij op het wiel en de steunen. De oppeÍmannnen duwen met de duimmuis tegen de handvatten om

tegendruk tegen de knopbediening met de vingers te geven en zo de opkar in balans te houden. De

pols is t 60o opwaarts gebogen en tevens licht zijwaarts gebogen (richting pink).

Beoordeling

Volgens PUE-Anderson (1988) kan bij 45" opwaartse buiging van de pols nog mau 7S7o van de

maximale knijpkracht uitgeoefend worden. Volgens het startdocument (Vink e.a., 1993) mag niet

langer dan 4 seconden een extÍeme polsstand ingenomen worden. Omdat de 60" buiging in de pols

rond de 4 seconden duurt, kan deze handeling een risico vormen voor klachten aan de pols en

onderarm. Het is van belang de beweging te eliminercn of zo kort en weinig mogelijk uit te oefe-

nen Men kan deze stand elimineren door de knoppen met losse handen te bedienen en er alleen

met de duim tegen te duwen. De opkar staat in balans en er is in principe niet veel duwkracht

nodig.
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Ilandeling 6

Positioneren van de opkar voor de stenentas.

FW 3.5 Pcilionercn van de opkar

Lic hamelij ke activit eit

De opkar wordt precies voor de voetstenen van het pakket gepositioneerd door te waggelen; dit is

een naar voÍen 'lopen' van de opkar door afwisselende trek- en duwkrachten op de handvaËen

(tussen buik- en schouderhoogte. aftrankelijk van de lengte van de opperman). De schouders zijn

hierbij ongeveer 60" geheven.

Beoordeling

Het waggelen met een lege opkar kost weinig kracht. Deze krachtuitoefening vindt altijd plaats

onder schouderhoogte, zodat deze handeling geen knelpunt vorml
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Handeling 7

Vorken in §tenentas steken.

Fiyur 3.6 en 3.7 lnsbken van de voíten in het stsnenpakk€t

Lic hame lij ke ac tiv it eit

De oppermannen ervaren deze handeling als meest belastende handeling. Voor het laden van een

stenenpakket moeten de vorken van het he$lateau onder het pakket geschoven worden. De vorken

staan in de ruststand onder een hoek van ongeveer 27" met de horizontaal. Om in te schuiven moet

de opkar vrij ver naar volen gekanteld worden. Tijdens het insteken worden de volgende krachten

uitgeoefend:

' een duwkracht naar voÍen: de vereiste horizontale krachten die nodig zijn om deze wrijvings-

weerstand te ovenrinnen, kunnen het best zo laag mogelijk aangrijpen (parallel aan de vorken).

In de pral:tijk gebeurt dit door met de heupen en schenen tegen respectievetijk de horizontale

stang op heuphoogte en de wielas te duwen. Hierbij wordt in een ongunstige houding kracht

gezeti

een trckkracht naar achten via één hand aan de handvatten;

een tilkracht; de vereiste horizontale krachten worden verminderd door de opkar iets op te
tillen.

a

a
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Beoordeling

Het insteken is één van de meest belastende bewegingen bij het werken met de opkar. De duw- en

trekkrachten worden bij kleinere oppermannen uit een strckking van de rug gehaald. De grootte van

de uitgeoefende tilkrachten tijdens het insteken is variabel. Een ongeladen opkar weegÍ echter 36

kilo en een geladen opkar 115 kilo (50 stenen van 1,6 kilo). Eenhandig tillen is acceptabel tot 9

kilo en tweehandig tot 23 kilo. Het tillen van de opkar moet dus vermeden of geminimaliseerd

worden. Het is efficiënter, wanneer de opkar eerst naar voren wordt 'gewaggeld' (door afivisselend

over de rechter en linker voorsteun te draaien) en het laatste stukje naar voÍen wordt geschoven via

twee handen aan de horizontale stang en een duwbeweging via de voeten tegen de wielas. Deze be-

weging moet de oppeÍmannen aangeleerd worden.

Handeling 8 en 9

Heffen van plateau tot het pakket los komt.

Kantelen van opkar naar achter tot hij op de steunen en het wiel steunt en doorheffen tot rijstand.

figwr 3.8 AchbÍovoÍ kanlelen van de geladen opkar

14

Lic hame lij ke ac tiv iteit

Wanneer de vorken onder het stenenpakket zijn geschoven, wordt door middel van het drukken op

de linker en rechter rode knop het pakket geheven. Hieóij zijn de handen in ondergreep (zie figuur

3.8). Op tet moment dat het gewicht van de stenen van de grond los komt en de opkar dit gewicht

draagt, wil de opkar naar voren kantelen De oppennan moet een trekkracht horizontaal naar achte-
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ren uitvoeren om de kar in balans te houden. Deze trekkracht bedraagt ruim l0 kilo bij de proef-

persoon in trct laboratorium. Wanneer niet ver genoeg ingestoken wordt, bevindt het stenenpakket

zich verder van de kar af, zodat de trekkracht nog gÍoter wordt (20 kilo). Tevens wordt de kans

hierbU $oot dat stenen van het pakket gaan afuallen. In de praktijk kan het stenenpakket echter

niet ver naar voÍen kantelen, omdat de rest van het hulo-pakket dit tegenhoudt.

Beoordeling

Tijdens het achterover kantelen van de geladen opkar naar achter geldL dat hoe verder de opper-

man de opkar uit balans laat komen, hoe meer kracht moet worden uitgeoefend om de kar weer

recht te krijgen. Door timing en training kan deze kracht klein blijven Volgens de richtlijnen voor
trekken van Mital e.a. (1993) mag 19 kilo getrokken worden (geldt voor X)qo van de mannen).

Alleen wanneer de vorken niet ver genoeg in het pakket worden gestoken, is de handeling onaccep-

tabel (20 kilo). Dit komt in de prakrijk echter niet voor.

Bij de gemiddelde man in Midden-Europa (lengte 1,77 m) bevindt het paneel zich op 757o schou-

derhoogte bij rechtopstaande opkar. De bedieningshoogte vormt geen probleem.

Handeling l0
Verder kantelen naar diagonaal. in de rijstand.

15

Filuur 3.9 en 3.10 Adrterover kanblen, waarbij de handen reeds in ondergreep zijn
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Lic harne lij ke ac tiv it e it

De handen voeren vanuit een ondergreep een duwkracht verticaal naar beneden uit HieÍbij zijn de

schouders ongeveer 90o geheven en naar binnen gedraaid, omdat de handvatten op borsthoogte

worden vastgehouden. De hoogte van het pakket tijdens het kantelen varieert per opperman.

Beoordeling

Vooral in het begin van de beweging, waarbij de opkar naar beneden wordt geduwd, staan de

schouders in een extreme heffing en draaiing. De grootte van de kracht die daaóij uitgeoefend

wordt, is aftrankelijk van de positie van het stenenpakkel Door eerst het pakket te heffen wordt de

vereiste duwkracht kleiner. In de praktijk wordt in sommige situaties gekanteld met het pakket

laag, hetgeen een gÍote duwkracht vereisl Training van deze handeling is noodzakelijk.

Handeling 12 en 13

Stoppen bij opperplaats, voorover kantelen tot de opkar op het wiel en de steunen rust.

Draaiing van de opkar tot deze rechtvoor de opperplaats is gepositioneerd.

F@ur 3.11 Opkar voor de opperplaats draaien

16

Lichamelijke ac tiv iteit

Afremmen van de opkar door middel van een lichte Eekbewegtng. Daama wordt de opkar recht

voor het pakket gezet door sturing uit armen. rcmp en benen.
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Beoordeling

De opkar is goed wendbaar. Deze handelingen kosten niet veel kracht en voÍmen geen knelpunten

voor de lichamelijke belasting.

Handeling 14 en 15

Kantelen van de opkar over de steunen naar de voorsteunen en positioneren van de opkar boven de

opperplaats.

Fgwr 3.12 Waggelen

Lic hame lij ke ac rtv i t eit

Het kantelen komt tot stand door eerst te tillen en later naar voren te duwen tegen de handvatten.

De opkar wordt precies voor de plaats waar de stenen moeten worden afgezet, gepositioneerd door

te waggelen; dit is een naar voren 'lopen' van de opkar door afwisselende trek- en duwkrachten op

de handvatten (tussen buik- en schouderhoogte, afhankelijk van de lengte van de opperman). De

schouders zijn hierbij ongeveer 60o geheven. Bij het neenetten van een pakket op de meseltafel is

precieze positionering van het pakket belangrijk, want het pakket moet stabiel staan. Ervaren opper-

mannen weten dit waarschijnlijk feilloos, maar beginners moeten vaak waggelen en in extreme

houdingen onder het pakket kijken of het goed gaat.

I7



TNO rapport

Arbeid 94.034

Beoordeling

Het waggelen kost weinig kracht, wanneer het zwaartepunt van het stenenpakket tussen de voor-

steunen valt. ln de praktijk blijkt dat de oppermannnen deze gunstige positie zelf al kiezen. Deze

krachtuitoefening vindt altijd plaats onder schouderhoogle, zodat deze handeling geen knelpunt

vormt. Van belang is dat de opperplaats van te voren schoon wordt gemaakt, zodat men de stenen

direct neer kan zetten.

Handeling 16

Plateau met stenen laten zakken.

Filwr 3.13 Plateau met sbnen lat€n zakken door op de groene kloppn le duwen

t8

Lic hame I ij ke ac tiv it eit

Met de vingers vanuit een bovengreep worden de groene knoppen ingedrukt. Hieöij wordt een

duwkracht naar voor/boven op de handvatten uitgeoefend vanuit de duimmuis en is de pols in 60"

oprvaartse buiging en zijwaartse buiging (richting de pink).

Beoordeling

De duwkracht naar vorcn varieeÍt van 2 tot 5 kilo, uitgevoerd met 2 handen. Deze kracht is laag,

omdat de opkar rechtop in balans staat. Deze kracht alleen vormt geen knelpunt, maar de combina-

tie met de extrcme opwaartse buiging kan wel een risico vormen voor klachten aan de pols en arm.

Deze handeling wordt 4 keer per cyclus gemaakt. Van belang is dat de beweging kort en met wei-
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nig kracht wodt uitgevoerd. Wanneer de kar rechtop staat, is de vereiste kracht laag. Dit kan door
de duim uitgevoerd worden, zodat de handpalm vrij is tijdens de knopbediening. 7a kan de extre-
me polsstand geëlimineerd worden. Training van de opperman hierin wordt aanbevolen.

Handeling 17

Vorken uit de tas halen, door middel van schuiven

FPwr 3.11 Vorken uit de Es halen, door middel van sdruirnn

III

Li c hame lij k e ac tiv it eit

Wanneer de stenen neergezet zijn, moet de opkar onder de stenen vandaan getrokken worden. Het
uithalen van het vorkheDlateau uit het stenenpakket gebeurt door:

' een trekkracht naar achter via de handvatten en de horizontale stang; de vereiste horizontale

trekkrachten kunnen het best zo Laag mogelijk aangrijpen;

' een tilkracht de verciste horizontale krachten worden verminderd door de opkar iets op te
tillen.

De grootte van deze krachten zijn z*er variabel.

Beoordeling

Het uittrekken van de vorken door middel van tillen en trekken via de handvatten en de horizontale

stang kost kracht. De grenzen worden hieöij echter niet overschreden. Tijdens het uithalen geldt

ook dat hoe lager de horizontale kracht naar achter aangrijpt, hoe minder kracht nodig is. Het is
aan te raden deze beweging uit te voeren met twee handen aan de horizontale stang op heuphoogte

19
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door middel van een kantel- en trekbeweging. Tevens is het van belang dat het plateau zo laag

mogelijk staat tijdens het uithalen van de kar, zodat het klemmechanisme volledig is ontgrendeld,

anders kost het veel kracht om de vorken uit het pakket te trekken en tevens kan hierbij het pakket

omvallen. Training van oppermannen in het lossen is betangrijk. Een goede techniek vermindert de

vereiste krachtuitoefening.

Handeling 18 en 19

Opkar 90" draaien over voorstelrnen en plateau bedienen en de opkar naar achter kantelen over

steunen naar het wiel.

Fpwr 3.15 lGr naar de riistand lonblen

20

Lic hame lij ke ac tiv it eit

Het draaien met de opkar

kanteling vindt plaats door

Beoordeling

De krachten en houdingen

gebeurt vanuit een sturing van aÍmen, romp en benen. De achterover

te duwen naar beneden.

bij deze handeling voÍmen geen knelpunt voor de lichamelijke belasting.
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3-2 Beoordeling van de stabiliteit in rust

De stabiliteit van een ongeladen kar in rust is gering. Wanneer de opkar in ruststand (rechtop)

staat steunt de kar met het wiel en de steunen op de grond. Wanneer de onderkant van het ongela-

den vorkheSlateau zich minder dan 17 cm vanaf de grond bevindt, kan de opkar zelfstandig staan.

Bij grotere hoogten valt de opkar om. HieÖij valt op dat de kar neigt naar rechts te vallen in ver-

band met de positie van het hefrnechanisme rech8 van het wiel. Wanneer het ongeladen plateau

volledig beneden is, is een kracht van t 1 kilo naar rechts op het rechter handvat en een kracht van

t 2 kilo naar links op het linker handvat nodig om de kar uit balans te brengen. De kar is ook uit
evenwicht wanneer de rechter steun * 3 cm en de linker §teun Í 2 cm verhoogd is (bijvoorbeeld

door een oneffenheid). Wanneer de kar op ruw terrein of ongelijke steigerdelen staat, valt de opkar

snel om' Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het is nodig de stabiliteit in de ruststand te verho-
gen, zeker de stabiliteit naar rechts.

Wanneer de opkar geladen is met stenen (80 kilo) en in de ruststand volledig beneden is, dan kan-

telt de kar iets naar voren tot hij alleen steunt op de steunen en voorsteunen. Wanneer bij een

geladen opkar het plateau zich onder de 65 cm vanaf de grond bevindt, kan de opkar zelfstandig

staan. In de praktijk hoeft de opkar niet boven de 65 cm geheven te worden (tot metseltafel: 55

cm). De ruststand van een geladen kar is wel voldoende stabiel.

Wanneer de opkar niet gebruikt wordt, staat hU rechtop. Dit in tegenstelling tot een kruiwagen, die

horizontaal neergelegd wordt. Omdat veel oppermannen nog gewend zijn aan de traditionele ste-

nenkruiwagen' wordt de opkar ook wel horizontaal neergelegd. Door de werking van de zw6fte-
kracht schuift in deze positie het plateau richting de handvatten en loopt de snaar van de katrol.

Het vergt enige handigheid en tijd om dit te repareren. Een geladen opkar zal niet snel horizontaal

neergelegd worden' maar als het wel gebeurt valt het pakket eraf en kan een gevaarlijke situatie

ontstaan. In de training moet aandacht besteed worden aan het weg'zetten van de opkar.

33 Beoordeling van de handvatten

De handgrepen staan onder een hoek van 15o aan het frame. Wanneer de oppermannen met ge-

strekte armen rijden, is de stand van de pols goed. In de praktijk rijden de oppermannen echter met
gebogen ellebogen. zodat de pols enigszins zijwaarts gebogen is bij het vasthouden van het handvat
(richting pink gebogen). Polsstanden uit de neutrale stand brengen een verhoogd gezondheidsrisico
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met zich mee. Deze veel voorkomende houding in combinatie met een tÍekkracht, kan leiden tot

overrekking van weefsel, kapselinitaties en peesontstekingen Training van de oppermannen in het

rijden met gestrekte annen is noodzakelijk.

De handvatten bestaan uit handgrepen die gemaakt zijn van hard plastic met richels in de lengte-

richting. Deze uiWoering van de handvatten is niet optimaal, gezien:

. het type plastic; de handgreep leidt snel tot klamme handen. Klamme handen voelen onprettig

aan en kunnen ertoe leiden dat de handgreep gaat gluden in de hand en dit kan blaren veroor-

zaken. Dit kan tot onveilige sihraties leiden. De keuze voor meer porcus en zacht materiaal

(eventueel ventilercnd rubber) wordt aanbevolen;

. de vorm van de handgreep; de richels in de lengterichting zijn behoorlijk uitstekend en scherp.

Ihijpen en kracht zett€n op de grepen leidt tot initatie en drukplekken in de handpalmen en

vingers.

Het is aan te bevelen om grepen zonder grove richels te gebruiken, die toch voldoende grip geven.

Voor het aanbevelen van het beste handvat is nader onderzoek nodig.

))
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Aandachtspunten per handeling

Het hanteren van de opkar is verdeeld in 20 handelingen (zie tabel 4.1). BU elke handeling is de

bijbehorende fysieke activiteit vermeld. Tevens wordt met steÍrctjes íumgegeven welke handelingen

extra aandacht vergen qua lichamelijke belasting. Uit tabel 4.1 btukt dat het rijden met een geladen

opkar en het insteken en uithalen van de opkar de meest belastende handelingen zijn.

Het insteken en uithalen wordt als meest belastend ervarcn door de oppermannen en dit is tevens

het resultaat van de beoordeling. Het insteken is zwaar door een combinatie van:

' een duwkracht naar voren met de heupen tegen de horizontale stang;

. een duwkracht naar voÍen met de schenen tegen de wielas;

. een trekkÍacht naar achter met één hand aan de handvatteu

. een tilkracht met één hand aan de horizontale stang.

Ook het uithalen van de vorken uit het stenenpakket gebeurt via een combinatie van deze krachten.

De duw- en trekbewegingen worden voomamelijk uit de rug gehaald en voÍmen een hoge belasting

op zowel de rug als armen en benen. Het koppel van duw- en trekkrachten kan geëlimineerd wor-

den door de opkar eerst naar voren te u/aggelen (door afwisselend over de rechter en linker voor-

§teun te draaien) en het laatste stukje naar voren te schuiven via twee handen aan de horizontale

stang en tegelijk te duwen met de voeten tegen de wielas.

Het tillen van de opkar moet geminimaliseerd worden, want hieöij worden de tilnormen overschre-

den. Een ongeladen opkar weegt 36 kilo en een geladen opkar 115 kilo. Eenhandig tillen is accep-

tabel tot 9 kilo en tweehandig tot 23 kilo. Tillen tijdens het insteken en uithalen is niet noodzake-

lijk; het kan hoofdzakelijk door schuiven via de horizontale stang.

Ondanks dat het rijden met een geladen opkar niet als zwaaÍ wordt ervaren, blUkt dit bij beoorde-

ling wel belastend te zijn. Dit wordt veroozaakt door de volgende punten:

1. tijdens het rijden met de opkar zijn de ellebogen 25-45" gebogen. Dit is in tegenspraak met de

gebruiksaanwijzing van de opperkar (Bemdsen e.a., 1992), waarin staat dat de armen gestÍekt

moeten worden tijdens het rijden (buiging kleiner dan 20"). Een grotere buiging van de armen

leidt tot een grotere krachtuitoefening en vormt een risico voor klachten aan de rug en armen;
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Tabet 1.1 Owzicht van handelingen met bijbehoÍBnde tysieke actMhit. Handeling 2{ 0 omvatlsn hst lad€n, handeling 1 2-19 hst lossen en handeling 1 ,

1 1 en 20 het rijden.

Gen sfnetle = hardeling accePtabel; ' = verdiont sP€ci8le aardacht; " = aclio noodzakelfi

handeling mot de opkaÍ tijbehoíBnde lichamelijks aaiviteit
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1. rijdsn met ongdaden l€Í

2. stoppen voor de tas m€l sbn€n en de opkar redttvoor de hs
plaaben, doq b draaien om het wiel

3. de opkar naar roren kantel€fl tot hii sbunt op het wiel en de

st€un8n

4. plabau laten zakken

5. opkar naar voor kantelen lol st€un op de vooíEbunen

6. positioneí€n van de opkar vmr d€ stenenbs

7. vorken in sten€nEs stekon

8. heíen van plabau

9. kanlelen van opkar naarachbrtot hij steunl op de steunen en

hel wisl

10. verder kanblen naar honzontaal, in de riisund

11 . rijden met geladen opkar

1 2. §loppoír, kanlelen van de opkar naar wiel en de stsun€n

13. draaiing van do opkar ÍsdltvooÍ de opp€rplaats

1 4. kanlelen opka over de sleunen naar de r/oonsleunen

15. psitioneren van de opkar boven de opprplaar

'16. platoau .mot st€nen latsn zakken

'17. vorken uitde tss halen

18. opkar 90'draaien owÍ vooÍsteunen

1 9. kar naar achteí kanlelon over sl€uÍlon naar het wiel

20. rijden mBt ongeleden opkar

dragen, armen gebogen, handen ieE v6r/naasl het lichaam op

lnuptrcogr in'ondergreep' aan de handvatten

stuÍing vanuit ds armen, romp en benen

oplillen van d€ handvatbn, wisseling handpciti€ mn ondergreep

naar'bovengreep' (horizontrale duwkracht)

mst yinger drukken op groere knoppen vanuit bowngre€p; t€vem

een duwkracht naar vor/boven op de handvatten vanuit de duim-

mub mel pols in 60' buiging

naí voíEn dumn in bovengreep op boÍsth@gte

uibehning van duw- en tekkrachten op de hendtranen

met óón hand tillen via de hoÍizontale §tang op heupniveau; rekken

aan hot hand\al, duwen met de knieÖn en heupen

vanuit bov€ngÍeep op rode knoppen drukken mel de pols Íiwaars
en fflo omhoog gebogen

naaÍ achter tÍekk€n ran de handratten en tegsllk overpakken van

bown- naar ondergreep

naa beneden duren van de handvatten wtuil ondergreep, mel de

schouders in 90o ziiwaaÍtss heÍfing en sndorotrtie

dragen, armen lidrt gebogen, handen iets voor/naast het lichaam op

h€uphoogh in ondergreep aan de handvanen

tÍoktgn, lill€n en naar voíon duren van de handvatten

stuÍing vanuit de armen, romp en benen

duyrn, wisseling handpoaitie van onder- naar bovengreep

uito€foning van duw- en lÍekkrachlen op de handntlen

drukken op groene knoppn vanuit bovengreep; duwen op de

hardvatbn mel de pols 60o gebogen

naaÍ achter lÍekken met óón hand aan het handvat en met ffn hand

lill€n en rekken aan ds stang op heuphoogte

stuÍing vanuil de aÍm€n, romp en benen

duwen, wisseling van borien- naar ondergreep, sóoudeís in 90"

elaatie en endoÍotali€

dragen, amen gebogen, handen ieb vooÍ/naast hel lichaam op

heuphoogte in ondergreep aan de handvatlen

2. balanwerstoringen waaÍbij de asymmetrie van de handvatten meer dan 5 cm in hoogte ver-

schillen, zun niet acceptabel (zie tabel 4.2).ln de praktijk komen deze grotere balansverstorin-

gen regelmatig voor tijdens het manoeuvreren en tijdens het rijden op ruw terrein. Door het

ronde loopvlak van het wiel en de gÍote hoogte van het stenenpakket ten opzichte van de

gÍond. leidt een kleine balansverstoring tot een gÍote kracht om de opkar in balans te houden.
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Het is aan te bevelen om de stabiliteit tijdens het rijden te vergÍoten, zodaÍ de arm- en rugbe-

lasting afrreemq

3. als tijdens het rijden de knoppen moeten worden bediend, wordt dit gedaan met de duim. De

pols staat hierbij in extreme opwaaÍtse en zijwaartse buiging. Deze extreme stand is onaccepta-

bel. Het wordt daarom aangeraden de bedieningsknoppen niet tijdens het rijden te gebruiken.

Tijdens het rijden is een lichte draagkracht (1 à 2 kilo) te prefereren boven geen kracht of een

duwkracht, omdat dit prettiger aanvoelt, het minder spierkracht kost en de opkar beter bestuurbaar

is. De draagl<racht tijdens het rijden is acceptabel (zie tabel 4.2).Deze bedraagt 0 kilo wanneer het

zwaartepunt van de stenen door de as van het wiel loopt en in de praktijk maximaal 14 kilo.

TaÖ€,l 1.2 KÍaÖbn die ui§eoefend worden op de opkar tijdens rijden. Oeze krachten ljn rorgeleken met de noím (Mihl e.a., tgsl; Watsís e.a., 
.1992).

Tewns wordt aarqegeven of de situatie wel oí niet acephbel b

ui§eoeíende krachtsn

totaal redrter hand linbr hand noÍm oordeel
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synnarisàe qku
. optimaal

esynnPtisctp qket
met í€chter handrrat
. 5,0cm hog«
. 7,5 cm hogr

G't4 kg dagen G8 lq dragen G6 lg dragen

7 kg dmun
l0 lq duren

9 kg durcn
11 lg tillen

2 handig

20 lg dragen

t handig

16 lg duwenÉ lq tillen
'16 lg duuenr9 lq tillen

acceptabel

acceptabel

onaccepabel

De stabiliteit van de ongeladen opkar in stand Íechtop is gering. De opkar dreig in deze stand

voomamelijk naar rechts te vallen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, vooral bij het werken op

de steiger en de bouwlift. De stabiliteit van een geladen opkar in stand is wel voldoende.

Het werken met de opktr is een grcte veÍhtering ten opzichte van het werken met een stenenkrui-

wagen, omdat bij de opkar:

. de stenen niet meer handmatig opgepakt en verplaatst behoeven te worden;

' er niet meer dan 50 stenen tegelijk meegenomen kunnen worden (in plaats van 60-g0 bij de

stenenkruiwagen), hetgeen tot een vermindering van de vereiste krachten leidt;
. de draagkracht tijdens het rijden verminderd is van 25 kilo naar 0-14 kilo;

' niet meer getild hoeven te worden (35 kilo) bij het oppakken van de opkan de kar staat in rust

reeds rechtop.

De vergelijking van de stenenkruiwagen en de opkar is gegeven in tabel 4.3.
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Tabl 4.9 Vergelrlking lan kradlt€n die nodig lln rcor het hanlsÍ€n van d€ traditionele kruiwagen €n de opkaÍ

handeling slBnon kÍuiwag€n

(80 Bten€n wn 1,6 kilo)

oPkaÍ

(50 stenen nn 1,6 kilo)

ladEn en leen van stgnen

till€n bii hsl oppakken

dragen tiidens het rilden

6,5 - 13,0 kg

&5,0 - 45,0 kg

25,0 kg

geölimineerd

geölimirrerd

0,0 - 14,0 lq

De gebruikte noÍmen in dit rapport zijn gebaseeÍd op de stand van de kennis tot nu toe en gelden

niet specifiek voor het hanteren van kruiwagens. Bij het hanteren van kruiwagens spelen ook ande-

re factoren een Íol, zoals de Íeactie- en \ryrijvingskrachten van het wiel en de groone en positie van

de zwaartekracht. Met deze krachten is in de normen geen rekening gehouden.

4.2 Aanbevelingen

In dit onderzoek z{n de bewegingen van één proefpersoon in het laboratorium en van twee oPper-

mannen in de praktijk bestudeerd. Beide oppennannen hadden slechts 3 weken af en toe met de

opkar gewerkt en waren niet zo ervaÍen. Hierdoor heeft geen goede en volledige beoordeling kun-

nen plaatsvinden. Meerdere 'ervaren' oppermannen waÍen echter niet voorhanden. Het wordt aan-

bevolen om de opkar in de toekomst ergonomisch te evalueren bij mensen met meer werkervaring

in het hanteren van de oPkar.

Algemeen geldt dat tijdens het werken met de opkar een goede timing en vaadigheid van belang

is. Door het efficiënt op elkaar afstemmen van houding en bweging wordt de krachtuitoefening

gunstiger. Dit leidt tot een verminderde fysieke belasting voor de oppennannen. Timing en vaardig-

heid van handelingen worden verkregen door een goede training. Het wordt aanbevolen om toe-

komstige gebruikers een trainingsprogramma te geven. Hierin moeten de volgende punten aan de

orde komen:

l. het geven van schriftelijke informatie over het gebruik van de opka[

2. demonstratie van de opkar met mondelinge toelichting (t I uur);

3. extra aÍrndacht b§teden aan de risico handelingen (zie onder);

4. oppeÍmannen onder begeleiding laten oefenen met de opkar (t 1 dag);

5. geven van aanwijzingen tijdens het werken met de opkan

6. het hoofd een begeleidende taak van de oppermannen geven;

7. na enige weken contÍole en bijsturing (l dag).
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Training is vooral van belang voor de volgende risico handelingen:

handeling aanwijzingen

a. insteken en uithalen van de opkar iry'uit het
stenenpakket

niet of nauwelijks tillen
met 2 handen aan de horizontale stang
duwery'trekken
duwen met de voeten tegen de wielas

rijden met gestrekte ellebogen (10-20")
stand van pakket net achter het wiel
uitvoeren lichte draagkracht (1-2 kilo)
polsen niet zijwaarts gebogen (richting
pink)
geen bediening van de knoppen tijdens het
rijden
niet ver uit balans laten komen

eerst pakket heffen tot rijstand

zo min mogelijk waggelen

rechtop zelÍen en niet neerleggen

met duwkracht alleen vanuit de duim en
niet vanuit de duimmuis. Zonder extÍeme
stand van de pols

l.
2.

b. het rijden met geladen opkar

f.

kanteling achterover vanuit stand

positioneren van de opkar

neerzetten van de opkar

knopbediening in stand

Om de opkar universeel inzetbaar te maken moet de opkar toepasbaar gemaakt worden voor alle

formaten en materialen van stenen. Het zou optimaal zijn, wanneer de fabrikanten van amstelfor-

maat en kalkzandstenen ook l2-voets pakketten gaan produceren.

Het werken op een vlakke, harde ondergrond vergemakkelijkt het werken met de opkar. Vooral

brede vloerdelen en smalle stalen vloedelen werken prettig. De breedte van de steiger in dit onder-

zoek was I meter en dit was krap in verband met het manoeuvreÍen langs metseltafels en specie-

kuipen (de breedte van de opkar is 58 cm). Bij het werken met de opkar wordt een steigeóreedte

van 1.20 meter aanbevolen.

l.
)
3.

4.

5.

l.

1.

l.

l.

c.

d.
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4.3 Conclusie

Het rijden met de opkar is minder lichamelijk belastend voor de oppermannen dan het rijden met

een tÍaditionele stenenkar (14 kilo ten opzichte van 25 kilo). Bovendien hoeft niet steeds steen voor

steen geladen en gelost te worden, waardoor het repeteÍend tillen geëlimineerd is.

De opkar kan nog verder geoptimaliseerd worden door de stabiliteit te verhogen, de bedienings-

knoppen beter te positioneren en de handvatten aan te passen.

Daamaast wordt aanbevolen de oppermannen te trainen in het omgaan met de opkar, om zo de

lichamelijke belasting te beperken. De training moet zich richten op het insteken van de vorken in

het stenenpakket, het kantelen van verticaal naar diagonaal, het rijden, het stenenpakket laten zak-

ken en het uithalen van de vorken uit het stenenpakket.

28
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