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Výskum v oblasti ergonomického zabezpečenia logistického toku
Ing. Martina Gašová, PhD.

ERGONÓMIA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Názov projektu:
Výskum v oblasti ergonomického zabezpečenia logistického toku
- realizácia v roku 2015
- výstup k výskumnému projektu „Výskum v oblasti návrhu
komplexného logistického systému vo výrobe“.
- odberateľ riešenia:
- výstup: 219s. výskumná štúdia
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POPIS PROJEKTU:
-

systém pre posúdenie kritických činností a zlepšovanie ergonómie v zmysle zachovania zdravia
pracovníkov a zvyšovania produktivity práce.
metodický systém hodnotenia ergonómie v logistike.

Hlavné časti:
- faktory ergonómie ovplyvňujúce zabezpečenie logistického toku,
- systém hodnotenia fyzickej záťaže, modifikovaný pre logistické
procesy,
- metódy hodnotenia rizík ergonómie v logistike,
- SW možnosti pre hodnotenie ergonómie v logistike,
- metodika ergonomického zabezpečenia logistického toku
s odpovedajúcim overením v praxi,
- rozšírenie metodiky o vlastnú metódu hodnotenia ergonómie
v logistike,
- ...
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ZÁSADY ERGONÓMIE V LOGISTIKE:
§

Zabezpečiť optimálne usporiadanie pracoviska s efektívnym materiálovým tokom.

§

Zabezpečiť potrebné manipulačné zariadenia a manipulačné prostriedky, tak aby manipulácia
s nimi nezvyšovala fyzickú záťaž.

§

Zabezpečiť efektívnu organizáciu práce (flexibilné pracovné postupy, riadenie, tímová
spolupráca, informovanosť).

§

Riešiť problematiku adaptácie a reakcie človeka na pracovné podmienky (zmenová a nočná
práca, monotónnosť, nútené pracovné tempo bez negatívnej odozvy ľudského organizmu.

§

Dodržiavať režim práce a odpočinku pri práci (rovnomerné rozvrhnutie pracovného času).

§

Viesť zamestnancov logistiky k správaniu v zmysle bezpečnosti a ergonómie (zácvik a neustále
vzdelávanie).
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ZÁSADY ERGONÓMIE V LOGISTIKE:
§

Sústavná analýza rizík (pri každej zmene v logistike – dispozícia, materiál, typy manipulačných
jednotiek a pod.).

§

Uplatňovanie zásad ergonómie už vo fáze tvorby pracoviska, pracovných činností, zabezpečenia
manipulačných strojov, zariadení a pod.

§

Eliminácia statickej záťaže.

§

Eliminácia repetitívnych (cyklicky opakovaných) činností.

§

Odstránenie nefyziologických pracovných polôh reorganizáciou pracovísk a pracovných činností
logistiky v zmysle zásad ergonómie.

§

Eliminácia manipulácie s bremenami (ťahanie, tlačenie, odvaľovanie, zdvíhanie, pokladanie,
prenášanie).
5

ERGONÓMIA

ERGO-RIZIKÁ V LOGISTIKE:
§

Opakovaná extrémna flexia chrbtice pri činnostiach vychystávania, prebaľovania, vyskladňovania
z dolných pozícii v regáloch skladov (spôsobené nevhodnou manipulačnou rovinou).

§

Zvýšená záťaž horných končatín (napríklad pri prebaľovaní komponentov), vplyvom nesprávne
umiestneného materiálu, zásobníkov (poloha rúk/ruky nad úrovňou srdca).

§

Zvýšená záťaž na driekovú chrbticu (predovšetkým prípady tlačenia nadmernej hmotnosti na
nesprávnych typoch manipulačných prostriedkov),

§

Nevyužívanie OOPP v prípade ich potreby (chrániče sluchu, pracovné okuliare, pracovná obuv,
ochranné rukavice, respirátory a pod.).
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ERGO-RIZIKÁ V LOGISTIKE:
§

Nesprávna manipulácia s materiálom a pracovnými pomôckami – v rozpore so zásadami BOZP, ako
zásahy hornými končatinami do stroja, používanie manipulačných prostriedkov (paletový vozík) pre
vlastnú prepravu, neakceptovanie zachovania voľných prechodových uličiek a pod.

§

Cyklicky opakované činnosti HK (napríklad pri prebaľovaní menších bremien).

§

Extenzia (záklony) krku z dôvodu dosahovania sa do regálov po komponenty, KLT a z iných dôvodov.
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PREVERENIE NÁMAHY V LOGISTIKE:
§

Modifikovaný dotazník NQ pre hodnotenie subjektívneho stavu namáhania pracovníkov v logistike.

+
+
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PREVERENIE NÁMAHY V LOGISTIKE:
52 pracovníkov logistiky !

Výskyt lokalizovaných ťažkostí

Miera záťaže podľa rizikových faktorov práce
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PARCIÁLNY VÝSKUM:
Grafické porovnanie kompresie na L4/L5 pre jednotlivé vybrané rizikové polohy
pracovníkov v logistických činnostiach

Možné využitie:
- Screening v hodnotení
fyzickej záťaže v logistike
vo vzťahu k pracovným
polohám.
- Vstup pre ďalší výskum.
- Vstup pre systém
hodnotenia.
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FYZICKÁ ZÁŤAŽ V LOGISTIKE - KIM:

§

KIM (Key Indicator Method)

1. Ťahanie a tlačenie.
2. Ručná manipulácia s bremenom (ťahanie-tlačenie / zdvíhanie-posúvanie-nosenie-držanie).
Na základe originálu Federal
Institute of Occupational Safety and
Health and Committee of the
Laender for Occupational Safety and
Health (BAuA und LASI) 2001,
pripravila:
Ing. Martina Gašová, PhD. pre účely
SES, o.z., 2009

KIM = odborný podklad
3. modulu v EAWS
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FYZICKÁ ZÁŤAŽ V LOGISTIKE - KIM:

§

Manipulácia s bremenom –
systém pre hodnotenie rizík

1. Ťahanie a tlačenie.
2. Ručná manipulácia s bremenom (ťahanie-tlačenie / zdvíhanie-posúvanie-nosenie-držanie).
§

§
§
§

Najviac vyhovujúca metóda
pre hodnotenie v logistike
(na základe výskumu 20092010 – Gašová, ŽU & CEIT).
Použiteľná
pre,
ostatné
oblasti – výroba, montáž,..
Identifikované nedostatky.
Výskum a úprava metodiky
hodnotenia = eliminácia
nedostatkov → ErgoLog !
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FYZICKÁ ZÁŤAŽ V LOGISTIKE - KIM:

§

2 pracovné hárky pre oblasti.

1. Ťahanie a tlačenie
2. Ručná manipulácia s bremenom (ťahanie-tlačenie / zdvíhanie-posúvanie-nosenie-držanie)
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KIM – REALIZOVANÉ OPATRENIA:
-

- Výstup výskumu – úprava metódy

odstránenie nedostatkov,
detailnejšia a prísnejšia analýza ako KIM,
upravená v zmysle platnej legislatívy.

Zdroje:
- NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
- NV SR č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu
na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.
Podpora:
- Smernica Rady 89/391/EHS zo dňa 12. júna 1989 o zavedení opatrení pre
zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
- Smernica Rady 89/654/EHS zo dňa 30. novembra 1989 o minimálnych
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.
- Smernica Rady 90/269/EHS zo dňa 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na
bezpečnosť a ochranu zdravia pre ručnú manipuláciu s bremenami spojenú s
rizikom, predovšetkým poškodením chrbtice, pre zamestnancov.
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KIM – REALIZOVANÉ OPATRENIA:

Ukážka vyriešenia 1 z nedostatkov:

Využitie LBA analýzy v SW Tecnomatix
KIM

Preverenie rizikovosti každej polohy
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KIM – REALIZOVANÉ OPATRENIA:

Ukážka vyriešenia 1 z nedostatkov:

Návrh nového poradia polôh zo skupín a priradenie
bodového ohodnotenia
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FYZICKÁ ZÁŤAŽ V LOGISTIKE:
Metóda ErgoLog - VYUŽITIE PRI AKEJKOĽVEK MANIPULÁCIÍ S BREMENOM
-

výroba, montáž, údržba, ...

PRODUKT VÝSKUMU CEIT

Implementácia
do vlastného
systému
CEIT Table
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ:
Ing. Martina Gašová, PhD.
CEIT, a. s.
Univerzitná 8661/6A | 010 08 Žilina | Slovenská republika
Tel.: +421 41 513 7418 | E-mail: martina.gasova@ceitgroup.eu
Slovenská ergonomická spoločnosť
Univerzitná 8413/6 | 010 08 Žilina | Slovenská republika
Tel.: +421 41 513 7418 | E-mail: smutna@ergonomicka.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Člen TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia

