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Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder

Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder
med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.
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Ide og formål

1
Viser beholderens trillebørgreb i
opslået position set fra siden.
Bemærk at grebenes krumme
udformning tilsammen med den
ru overflade medfører, at de ikke så nemt smutter ud af hånden, når de er blevet „glatte“ af
frost-, sne- og regnvejr, selvom
beholderen rammer en forhindring. Bemærk også, at både
bøjlegrebets og trillebørgrebets
profil er udformet lig profilen på
et økseskaft. Dette gør det muligt at gribe ergonomisk korrekt
om grebene med et kraftgreb.

2
Viser nærbillede af trillebørgrebene i opslået position set skråt
bag fra.

3
Viser trillebørgrebene i nedslået
stilling set fra siden.
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Viser hvordan dobbeltlågets
øverste låg åbnes fra beholderens bagside. Erfaringsmæssigt
er det nødvendigt for skraldemænd mange gange om ugen,
måneden, året osv. at vende
affaldsbeholderne på standpladserne, inden de kan køres hen
til skraldebilen. Den belastning,
som skraldemændene herved
påføres, er uhensigtsmæssig,
fordi såvel fremtrækket af
beholderne såvel som vendingen medfører asymmetriske
arbejdsstillinger, som i længden
kan være skadelige for specielt
arme, skuldre og ryggen.
Dobbeltlågets funktion indebærer, at vending af beholdere
på standpladserne kan undgås,
fordi låget vender den „rigtige
vej“ for såvel borgerne som
skraldemændene.

Viser hvordan beholderen vippes til og fra kørestilling vha.
håndtagenes bøjler på en ergonomisk hensigtsmæssig måde.
Bemærk at beholderen er nem
at vippe til kørestilling, når man
griber øverst oppe på bøjlerne
(i en højde af ca. 125 cm), fordi
vægtarmen er større, end når
beholderne vippes til kørestilling
vha. de vandrette håndgreb,
som hovedsagelig er placeret i
en højde på ca. 100 cm.

Vippefunktion
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Opstilling
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6
Viser hvordan beholderen vippes til kørestilling vha. håndtagenes bøjler, og med trillebørgrebene svinget op til øverste
position.

7
Viser hensigtsmæssige hånd-,
arm-, skulder-, ryg- og benstillinger under 1. fase af skifte fra
bøjlegreb til trillebørgreb.
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8
Viser nærbillede af håndstillinger under 1. fase af skifte fra
bøjlegreb til trillebørgreb.

9
Viser arbejdsstillingen under
2. fase af skifte fra bøjlegreb
til trillebørgreb.
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10
Viser arbejdsstillingen lige efter
skifte fra bøjlegreb til trillebørgreb. I denne stilling er det i øvrigt også muligt at vippe beholderen tilbage til oprejst stilling,
når hænderne løftes opad. Hvis
beholderen er meget tung, kan
man evt. gå lidt ned i knæ, og
rette benene hurtigt ud, for at få
fart på den opadgående bevægelse.

11
Viser hvordan trillebørgrebene
slås op til ca. lidt under vandret
stilling.
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12
Viser udgangsstillingen med
ryggen til beholderen, hvis man
ønsker at vippe beholderen til
kørestilling vha. trillebørgrebene.
Bemærk at den ene fod holder
igen på beholderen, imedens
den vippes, og beholderen
samtidig kan bruges som en
slags startklods for foden.

13
Viser hånd-, arm-, skulder-, ryg
og benstillinger under 1. fase,
når beholderen vippes vha. trillebørgrebene med ryggen til
beholderen.
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14
Viser arbejdsstillingen under 2.
fase, når beholderen vippes
vha. trillebørgrebene med ryggen til beholderen - samtidig
med at transporten af beholderen igangsættes.

Transport
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15
Viser hvordan beholderen skubbes i vippet kørestilling vha.
håndtagenes bøjler. Bemærk at
brugeren kan gribe om bøjlegrebet med en neutral håndstilling (dvs. med hånden i en vinkel på 120º ifht. oversiden af
underarmen), når underarmen
holdes ca. parallelt med køreunderlaget - og det uanset brugerens højde og/eller affaldets
vægtfordeling i beholderen.
Dette er muligt, fordi håndtagets
håndgreb er udformet som en
stor rund bue, der gør det muligt
for den enkelte bruger at gribe
på netop det sted på buen/
håndgrebet, der passer til hans
højde samt den aktuelle vægtfordeling af affaldet i beholderen.

16
Viser at håndledsstillingen er
neutral, når beholderen trækkes
vha. bøjlehåndtagene med én
hånd med armen ned langs
kroppen. Denne transportmåde
kan dog kun anbefales, fsv.
beholderen er tom, den ikke er
for stor (tung), der er god plads
til at gå ved siden af beholderen, underlaget er helt plant, og
transporten i øvrigt foregår i et
roligt tempo. Endvidere anbefales det, at transportmåden kun
anvendes som afveksling mellem øvrige ergonomisk hensigtsmæssige transportmåder,
for at modvirke at håndteringen
af affaldsbeholdere bliver til
ensformigt gentaget arbejde.

17
Viser at håndledsstillingen er
neutral, og arbejdsstillingen i
øvrigt er ergonomisk hensigtsmæssig, når beholderen trækkes vha. trillebørgrebene.
Bemærk at beholderen ikke
skygger for brugerens udsyn.
Transportmåden er således
særlig hensigtsmæssig, når
underlaget er ujævnt, glat mv.
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18
Viser at håndledsstillingen er
neutral, og arbejdsstillingen i
øvrigt er ergonomisk hensigtsmæssig, når beholderen skubbes vha. trillebørgrebene.
Denne transportmåde er særlig
velegnet, hvis indholdet i beholderen er tungt og/eller vægtfordelingen af affaldet i beholderen
gør, at tyngdepunktet ligger lavt.
Når beholderen er vippet meget
over dens balancepunkt over
hjulakslen, kan småsten eller
huller i køreunderlaget nemt forceres, uden at beholderen
bremses af disse og evt. tipper
forover.

Arbejdsstillinger – de dårlige
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19
Viser at det er umuligt at trække
beholderen i bøjlehåndtagene,
hvis man griber om håndtagene
med en neutral håndstilling med
begge arme ned langs siden af
kroppen - fordi benene støder
ind i beholderen, hvis man forsøger at gå.

20
Viser at det er uhensigtsmæssigt at trække beholderen med
to hænder, hvis man griber om
bøjlehåndtagene således, at det
er muligt at gå - fsv. der er
plads nok til at brugeren kan gå
mellem bøjlerne - fordi håndledene tvinges ud i uhensigtsmæssige vredne yderstillinger.

21
Viser et nærbillede af håndledsstillingen vist på foregående foto.
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22
Viser at det er ergonomisk uhensigtsmæssigt at trække beholderen med en hånd i de vandrette
håndgreb. Bemærk at brugeren
tvinges til at gå mere eller mindre sidelæns, og (især hvis brugeren er høj) tvinges til at gå
med skæv samt foroverbøjet ryg.
Transportmåden tvinger i det hele taget brugeren ud i asymmetriske arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige vredne yderstillinger for ryg, skuldre, ben, arme
og håndled. For så vidt brugeren
trækker beholderen vha. de
vandrette håndgreb med to hænder og med ryggen til beholderen, tvinges han ud i lignende uhensigtsmæssige vredne yderstillinger, som gælder for træk
med én hånd, især hvad angår
skuldre, arme og håndled.

23
Viser at det er ergonomisk uhensigtsmæssigt at skubbe beholderen vha. de vandrette håndgreb
med to hænder. Bemærk at brugeren („foto- modellen“ er 169
cm høj) tvinges til at gå foroverbøjet, for at holde beholderen i
vippet kørestilling lidt over balancepunktet over hjulakslen. Dette
forhold bliver forværret, hvis indholdet i beholderen medfører, at
tyngdepunktet kommer til at ligge lavt. Hvis brugeren er blot 10
cm højere end fotomodellen, vil
arbejdsstillingen være væsentlig
mere belastende for ryggens led
og muskler.
For så vidt brugeren anvender
de vandrette håndgreb til at vippe beholderen til kørestilling, belastes skulderområdet samt de
nederste led og muskler i ryggen
særlig uhensigtsmæssigt.
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24
Fotoet viser, at der er for lidt
plads til hænderne, når beholderen håndteres via de indstøbte vandrette håndtag især hvis brugeren har store
hænder og evt. bruger handsker

25
Hvis brugeren glider og falder bagover,
risikerer han at hånden/handsken ‚hænger fast‘ i håndtaget, så
han ikke når at slippe
håndtaget i faldet. Herved
risikerer han at forstuve
eller brække hånden.
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26
Fotoet viser, at det er upraktisk
og ergonomisk uhensigtsmæssigt at løfte beholderen i fingerspidserne og trække den baglæns med små skridt, for at brugeren kan komme til betjeningshåndtagene.

27
Bemærk også at brugeren ved
at løfte i beholderens forkant,
kommer i kontakt med uhygiejnisk saft (perkolat), som ofte tilsmudser beholderens kant, når
den tømmes.
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