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Deel 8: Work-Factor richtlijnen voor omvattingsgreep.
Een omvattingsgreep is toepasbaar in de volgende omstandigheden.
Bij voorwerpen welke zodanig vrij staan opgesteld, geïsoleerd liggend, dat de vingers zonder belemmering om het voorwerp kunnen sluiten.
Voorbeelden zijn:
- deurkruk, machine handel, staaf in bankschroef en stoelpoot,
- ronde en niet ronde voorwerpen welke op een plat vlak liggen en voldoende buiten de rand van
het vlak uitsteken om met een omvattingsgreep gegrepen te kunnen worden.
Niet ronde voorwerpen welke op een plat vlak liggen (en niet uitsteken) kunnen niet met een omvattingsgreep gegrepen worden.
Ronde voorwerpen welke op een plat vlak liggen kunnen met een omvattingsgreep gegrepen worden
indien de doorsnede van het voorwerp een bepaalde minimale diameter heeft. Hoe groter de diameter
hoe gemakkelijker het is de omvattingsgreep toe te passen (maximaal ∅ 100 mm.)
Wanneer de diameter een zekere minimum waarde bereikt, zal de omvattingsgreep overgaan in een
meervoudige greep (eventueel een knijpgreep).
Om een eenduidige analyse te verkrijgen van de omvattingsgreep wordt afgesproken dat ronde voorwerpen waaronder schroevendraaiers, hamers, vijlen e.d. met een omvattingsgreep gegrepen worden
wanneer de gebruiksgreep ook een omvattingsgreep is.
Sleutels, tangen e.d. zijn meestal plat (onrond) en worden gegrepen met een meervoudige greep indien ze op een plat vlak liggen.
Opmerking
Eenvoudiger en meer in de RWF geest is de volgende richtlijn.
Grepen van geïsoleerd liggende voorwerpen, welke resulteren in een omvattingsgreep, doch waarvan
de aanvangende “grijp-greep” geen omvattingsgreep is, worden toch geanalyseerd als een omvattingsgreep indien dit geen schade doet of nadeel oplevert aan de totaal analyse.
Het onderwerp van vorige WS Tips staat op de WF Website onder: WF en Management/Praktisch Algemeen/WS Tips.
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