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OBSAH WORKSHOPU:
Ukážka možností hodnotenia ergonómie v logistike s využitím produktov CEIT:
1. Screeningový nástroj CERAA.
2. Hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov logistiky ErgoLog v CEIT Table.
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CERAA - screening:
Ceit ERgonomics Analysis Application – mobilná aplikácia
Screeningové hodnotenie priestorových podmienok pracoviska a pracovných polôh pracovníka,
na základe platnej legislatívy, na platforme AR.
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CERAA - screening:
-

screeningové hodnotenie ergonómie,

-

slúži pre hodnotenie priestorových podmienok na pracovisku
a pracovných polôh pracovníka,

-

zodpovedá platnej legislatíve a technickým normám,

-

okamžitá informácia o rizikách z pohľadu ergonómie,

-

vhodná pre montážne a výrobné pracoviská,

-

možné použitie pri logistických činnostiach,

-

hodnotenie prebieha na reálnom pracovisku,

-

postavená na platforme rozšírenej reality,
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CERAA - screening:
-

úspora nákladov na externé prvotné hodnotenie,

-

užívateľsky jednoduchá aplikácia,

-

screening pracoviska v priebehu niekoľkých minút,

-

užívateľ nemusí byť ergonóm,

-

virtuálna a rozšírená realita pre lepší vnem hodnotiteľa,

-

odborné podklady výlučne na základe legislatívy,

-

rozšíriteľná platforma,

-

možnosť doplnenia hodnotení na základe požiadavky zákazníka,

-

možnosť naprogramovania na základe legislatívy iných štátov EÚ,

-

školenie k aplikácií sa realizuje priamo u budúceho užívateľa na pracovisku zákazníka.
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CERAA - screening:
Legislatívna podpora – verzia pre SR:
- Vyhláška MZSR 542/2007 Zb.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci,
psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko.
- STN ISO 72550-1 Základné merania rozmerov ľudského tela na technologický návrh. Časť 1: Definície
a orientačné body meraného tela (ISO 7250-1:2008)
- TNI CEN ISO/TR 7250-2 Základné merania rozmerov ľudského tela na technologický návrh. Časť 2:
Štatistické prehľady rozmerov ľudského tela v individuálnych populáciách členských krajín ISO (ISO/TR
7250-2: 2010)
- STN EN ISO 14738 Bezpečnosť strojov Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovísk pri
strojoch (ISO 14738: 2002 + Cor.1: 2003 + Cor.2:2005)
- STN EN 547-3 + A1 Bezpečnosť strojov Rozmery ľudského tela Časť 3: Antropometrické údaje
- STN EN 1005-5 Bezpečnosť strojov Fyzická výkonnosť človeka – Časť 5: Posudzovanie rizika pri
opakovanej činnosti s vysokou frekvenciou.
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CERAA screening:
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CERAA screening:
výška
sed/stoj
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CERAA screening:

9

ERGONÓMIA

CERAA screening:
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CERAA screening:
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CERAA screening:
-

Informačné body.

-

Rýchly report.

-

Školenie priamo u zákazníka (budúceho užívateľa).
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ErgoLog – vznik metódy:
Hodnotenie fyzickej záťaže pri ťahaní/tlačení/odvaľovaní/posúvaní bremena
Pripravené na základe:
- > 5 ročného vedeckého výskumu a testovania v Nemecku (zdroj: Metóda kľúčových ukazovateľov,
BAuA a LASI),
- na základe výskumu spoločnosťou CEIT v oblasti identifikácie efektívnych metód hodnotenia
fyzickej záťaže (porovnanie metód hodnotenia manipulácie s bremenom na rizikových činnostiach a
s využitím vzájomného porovnania vstupov a hraníc metód v rokoch 2011 – 2013.
- na základe výskumu spoločnosťou CEIT s využitím SW Tecnomatix pri hodnotení záťaže na driekovú
chrbticu pri zmenách pracovných polôh a s využitím lineárnej interpolácie. Boli identifikované
nedostatky metódy KIM a realizované opatrenia úpravou metódy. Metóda bola taktiež upravená
v zmysle platnej legislatívy – 2014,
- upravená pre kompatibilitu a implementáciu do vlastného systému CEITTable ako ergonomický
modul (ErgoLog).
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ErgoLog – dôvod použitia:
Nástroj pre identifikáciu a vyhodnotenie rizika
- pozorovaním pracovného postupu (metódy práce, pracovného prostredia, pracovníka a jeho vzťahu
k bremenu)
- identifikovaním rizika a jeho príčin.
Účinky rizík

=

najčastejšie zdravotné problémy pri manipulácií s bremenami

- Pracovné úrazy (pád s bremenom, bremena na pracovníka, priamy styk s bremenom v prípade rizikového obsahu).
- Nadmerné úsilie pri manipulácií s bremenom: problémy a bolesti v oblasti chrbtice (krčná, hrudná, bedrová),
preťaženie svalových skupín, príznaky lokálnej a celkovej únavy,..
- Pracovné úrazy súvisiace s nevhodnými podmienkami na pracovisku alebo nedostatočnou inštruktážou nových
zamestnancov (ukĺznutie, zakopnutie, náraz na prekážku,..).
- Častá práce neschopnosť v dôsledku neprimeraných podmienok na pracovisku (choroby z vyčerpania, preťaženia,
predovšetkým ochorenia podporno-pohybového aparátu.
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ErgoLog – zásady použitia:
-

Ak sa vyskytuje viacero odlišných manipulácií s bremenom (typy bremien, polohy..), je to pokladané
za viaceré riziká a hodnotí sa každé riziko samostatne. Vstupy sa nepriemerujú.

-

Ak sú podmienky zachované, ale mení sa iba hmotnosť bremena, môžu sa hodnoty priemerovať.

-

Riziká hodnotiť pravidelne (po zmene pracovného postupu, nových typov bremien (materiálov),
úprav pracovísk, zmene v obsadení pracovných pozícií a pod.)

-

Metóda je spracovaná pre hodnotenie rizík v rámci jednej pracovnej zmeny (8 hod.) V prípade dlhšej
pracovnej zmeny, je potrebné zvýšiť mieru rizika o 20%.

-

V prípade identifikovaných rizík a overení rizikovosti výpočtom miery rizika je potrebné zaviesť
nápravné opatrenia (tak urgentne v akej miere vyšlo hodnotenie).

-

Cieľom je vždy riziko odstrániť. Ak to nie je možné, je potrebné ho aspoň znížiť.

-

Metódu je možné objektívne použiť iba s pracovným hárkom, metodickým pokynom
a odpovedajúcim školením.
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Prípadová štúdia:
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Prípadová štúdia:

120 + 40 + 100 =
260 kg (→2,5b.)

dobré podmienky (→0b.)

V systéme CEIT Table : 0,1!!!

(BH + BPR + BP + BPP) * BC * KM/Ž = MR8
(2,5 + 2 + 1 + 0) * 3,5 * 1= MR8
MR8 = 19,25

Pomalý
pohyb/vysoká
presnosť

(→1b.)

muž (→1b.)

(→2b.)

MR ≥ 8 = 19,25 *1,2

MR = 23,1
zvýšená záťaž
Dôvody:

(12*60) – (30+10+10+10) = 660 min.
660 / 15 = 44 x PZ manipulácia s bremenom
Vzdialenosť za PZ = 44 x 60 m = 2640 m
(→3,5b.)

MR ≥ 8 = MR8 *1,2
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