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1 Úvod
Za poslední dobu získala otázka ergonomie velkou hodnotu a pozornost dokonce

u p edních manažer  firem i její postavení je stále více rozhodující ve vývoji techniky,

konstruování a navrhování nových výrobk , výrob  a provozu stroj  a v složitých

systémech ízení. To je spojeno s tím, že v podmínkách rychlého v decko-technického

rozvoje a vzniku nových technologií jsou pracovní innosti lov ka více složité a

namáhavé. V dnešní dob  již není problém nakoupit nejmodern jší stroje a technologie,

ale ze statistik vyplývá, že lov k se vzr stající složitostí procesu stává mén  schopen

spolehliv  vykonávat svou práci. Zvýšení spolehlivosti technických ásti stroj  nemá

smysl, pokud se nebude zvyšovat spolehlivost i dalších prvk  systému „ lov k-

technika-prost edí“, které mají vliv na spolehlivost celého systému. Díky tomu, že jsou

stroje dokonalejší a efektivn jší jejich používání odpovídá podmínkám bezpe nosti

práce, ale stroje musí také odpovídat psychofyziologickým možnostem a vlastnostem

lov ka. Proto vzniklá nutnost pochopit pracování stroj  a lov ka v rámci systému

lov k – technika – prost edí“.

Zm na podmínek pracovních inností, se kterými nestihají držet krok biologické

zm ny lidského organismu, zp sobují vznik ady negativních jev . lov k asto

pracuje na hranici svých psychofyziologických možností a v nep íznivém pracovním

prost edí. Díky tomu d lá chyby, jejichž „cena“ v moderní výrob  je moc vysoká.

tšinou d lá pracovník chyby ne kv li nízké kvalifikace, ale kv li tomu, že

konstruk ní vlastnosti stroj  nebo manuálních pracoviš  neodpovídají možnostem

lov ka.

Diplomová práce je zam ena na hodnocení pracovní zát že pomocí metody

EAWS (Europen Assembely Worksheed) v prost edí automobilového pr myslu a

využití simula ních nástroj  pro podporu ergonomických analýz v pr myslové praxi.

Hlavním cílem diplomové práce je pro vývojový tým firmy Siemens Industry

Software ov ení správné funkcionality modulu ergonomické analýzy EAWS v

softwaru Process Simulate, nástroje digitální továrny Tecnomatix. Dalším hlavním

cílem je vytvo ení zp tného hlášení (feedbacku) na používání ergonomického modulu

EAWS pro vývojový tým firmy Siemens, ve kterém má byt zhodnoceno uživatelské

prost edí, uživatelská vst ícnost p i práci s modulem a komplexnost modulu. Jako
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vedlejší cíl diplomové práce je vytvo ení virtuálního prost edí zkoumaného pracovišt  a

pracovních operací na daném pracovišti v prost edí digitální továrny Tecnomatix.

Diplomová práce je také napojena na firmu Škoda Auto a.s., pro kterou bude

zpracována ergonomická analýza vybraných pracovních operací metodou checklistu

EAWS.

V teoretické ásti se diplomová práce v nuje stru ným seznámení

s problematikou oboru ergonomie a souvisejícími oblastmi jako jsou metody analýzy

práce, metody ergonomických analýz pracovní zát že a legislativa v návaznosti na

ergonomii. Dále se teoretická ást v nuje metod  EAWS, která je zárove  hlavním

tématem této diplomové práce, a vysv tluje a popisuje postup hodnocení pracovní

zát že touto metodou ergonomické analýzy. V neposlední ad  jsou v teoretické ásti

uvedeny další metody ergonomické analýzy práce a jejich stru ný popis.

Praktická ást diplomové práce popisuje postup zpracování celého zadaného

tématu. Nejprve je popisován postup hodnocení pracovní zát že metodou checklistu

EAWS, která je v druhé ásti modelována v softwaru Process Simulate a poté je

prov ena metodou EAWS. V záv ru jsou porovnány výsledky analytické a simula ní

metody EAWS a je provedeno hodnocení modulu EAWS pro vývojový tým firmy

Siemens Industry Software.
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2 Teoretická ást
Tato teoretická ást diplomové práce se v nuje stru nému seznámení a úvodu do

problematiky ergonomie lidské práce a její analýzy. Zárove  s tím jsou p iblíženy

oblasti inností, které je nutné a nebo vhodné vykonat v p ípravné fázi ergonomické

analýzy jako je nap íklad m ení spot ebovaného asu na operaci, tzv. m ení práce.

Dalšími oblastmi zpracovanými v teoretické ásti jsou témata spojená s ergonomii jako

jsou vybrané metody ergonomických analýz, p edevším metoda EAWS a zákonné

ergonomické a hygienické normy v oblasti ergonomie.

2.1 Ergonomie
Podmínky pro vznik ergonomie jako v dní disciplíny, jak je známá v novodobé

historii pr myslové výroby, vytvo ila ada problém  spojených se zavád ním a

provozem nové výrobní techniky, mechanizace a automatizace. Nové výrobní

prost edky a technologie totiž sebou do výrobního procesu p inášejí nové nároky na

lov ka.

[1]

2.1.1 Úvod do ergonomie
Nejprve je d ležité pochopit pojem ergonomie, co znamená a ím se zabývá.

Pojem ergonomie je p evzat z anglického terminu „ergonomics“ a vznikl spojením dvou

eckých slov „Ergon“ (práce nebo pracovní síla) a „Nomos“ ( ád, po ádek nebo zákon).

Mezinárodní ergonomická asociace „IEA“ v roce 2000 vydala definici:

„Ergonomie je v decká disciplina založena na porozum ní interakcí lov ka a

dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorií i dat zlepšuje lidské zdraví,

pohodu i výkonnost.”         [2]

Ergonomie se v nuje studiu vztah  mezi lov kem, pracovním prost edkem

(technikou, strojem) a pracovním prost edím, o t chto vzájemných vztazích se také

mluví jako o systému „ lov k-technika-prost edí“ nebo zkrácen  „pracovní

systém“ (viz obrázek 1.).
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Obrázek 1 - Systém „ lov k-technika-prost edí“ [3]

Dále se v nuje aplikaci poznatk  z tohoto studia a zahrnutí limit  výkonnosti

lov ka (mentální, senzorické, antropometrické, biomechanické) p i projektování

manuálních pracoviš , konstruování stroj  a technických za ízení, p i inova ních a

racionaliza ních zám rech a také p i plánování technického rozvoje.

Ergonomie jako interdisciplinární v dní obor v sob  integruje a využívá

poznatky r zných v dní oboru, které jsou znázorn ny na obrázku 2.

Obrázek 2 - V dní obory vstupující do ergonomie [1]
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Ergonomie p i navrhování nebo optimalizaci v sob  zahrnuje a sleduje n kolik

parametr . Tyto parametry jsou:

- „Antropometrický“, který ukazuje shodu rozm  stroje s formou a rozm ry

pracovníka, pohyblivosti jeho kon etin a jiných parametr . Antropometrické

ukazatelé zahrnují ú elnou a pohodlnou polohu, správné d ení t la, optimální

uchopení, maximální a optimální pracovní prostory rukou a nohou.

- „Hygienické podmínky“ vyd e a práceschopnosti lov ka p i jeho spolupráci

se systémem „ lov k – technika – prost edí“. Tento parametr p edpokládá

vytvo ení optimálních podmínek osv tlení, v trání, teploty, vlhkosti, tlaku,

uzemn ní, radiace, hlu nosti, vibrace na pracovišti.

- „Fyziologický“ a „psychofyziologický“ parametry popisují té ergonomické

požadavky, které ur ují shodu systémy „ lov k – technika – prost edí“ se

sílovými, rychlostními, energetickými, optickými, sluchovými, ichovými

možnostmi a vlastnostmi lov ka.

- „Psychologický“ parametr ukazuje shodu stroje s možnostmi a vlastnostmi,

jako je vnímání, pam , myšlení, psychomotorika a také bere v úvahu

problematiku mezilidských vztah  u pracovníka.

[1][3][4]

2.1.2 Cíle ergonomie
Za hlavní myšlenku a zárove  hlavní cíl ergonomie se považuje p izp sobení

pracovního úkonu i pracovišt  možnostem a schopnostem lov ka tak, aby nebylo

ohroženo jeho fyzické i psychické zdraví, bezpe nost práce a p itom podával optimální

pracovní výkon.

„Pracovišt  je nutné p izp sobit lov ku, nikoliv naopak“. To znamená, že

veškeré vzdálenosti, výšky a úhly pracovních poloh musí být nastaveny tak, aby co

nejvíce odpovídaly antropometrickým, biomechanickým parametr m a fyziologii

daného uživatele nebo byly stavitelné v rozsahu, který odpovídá v tšinovému

statistickému pr ru dané populace.
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Cíle ergonomie se dají rozd lit do ty  oblastí:

- Ochrana psychofyziologického zdraví pracovníka

- Bezpe nost práce

- Zvýšení efektivnosti systému „ lov k-technika-prost edí“

- Zajišt ní podmínek pro profesní r st pracovníka

Do oblasti ochrany psychofyziologického zdraví pracovníka nepat í jen vhodn

ergonomicky ešené manuální a montážní pracovišt  nebo operace, ale také vhodné

okolní prost edí. Hlu né, špatn  osv tlené nebo prašné pracovišt  je z ergonomického

pohledu stejn  nevhodné a má negativní vliv na zdraví a psychiku pracovníka. Vlivy

okolí jako je osv tlení, hlu nost, prašnost, teplota na pracovišti se obecn  nazývají

„hygienické podmínky na pracovišti.

Pod pojmem zvýšení efektivnosti systému „ lov k-technika-prost edí“ se rozumí

schopnost systému dosáhnout ur itých cíl  v ur itých podmínkách a s ur itou kvalitou

výroby. Efektivnost systému m žeme vyjád it vzorcem (1.1):

E = ((V*K)/Z)*100% (1.1)

[1][3][4]

2.1.3 ínosy ergonomie
Mnoho lidí se stále domnívá, že vše co je ergonomické není ekonomické. P i

správném a d sledném dodržování všech zásah p ináší zavád ní ergonomie mnoho

úspor, které se ale nemusí okamžit  projevit jako finan ní. Ergonomie muže p ines také

zlepšení, jejichž vedlejším efektem bude snížení finan ních náklad . Takové úspory

jsou jasn  viditelné v delších sledovaných obdobích.

Zlepšení se mohou rozd lit do dvou skupin:

- s vlivem na zdraví pracovníka:

- snížení výskytu nemocí z povolání (zran ní s trvalými následky vlivem kritické

pracovní zát že)

- snížení nemocnosti na pracovišti (po áte ní p íznaky nemocí z povolání)

- zvýšení pracovní pohody pracovník

První dv  zlepšení mají p ímý vliv na mzdové náklady, protože p i zvýšené nemocnosti

a dlouhodobé nemocnosti je t eba na pracovišti zastupitelnost.
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- s vlivem na práci (pracovní výkon):

- zvýšení efektivity práce (nižší spot eba asu, nižší zát ž => v tší produktivita)

- zvýšení kvality práce

i zvýšené efektivit  je možné odvést více práce p i stejných nákladech a tak snížit

výdaje. Zvýšením kvality práce nevznikají náklady na opravy p ípadných vad.

[3]

2.2 ení a analýza práce
Metody a nástroje pro analýzu a m ení práce jsou jedny ze základních znalostí a

dovedností pr myslových inženýr . Jejich cílem je zjiš ování, posuzování a

vyhodnocování asové náro nosti práce ve výrobním procesu. Jsou výborným

nástrojem pro odstran ní neefektivnosti p i vykonávání jakékoliv manuální práce.

ínosy m ení a analýzy práce:

- Zvyšování produktivity p i velmi malých investi ních nákladech

- Definování asových norem

- P ispívání ke zvyšování bezpe nosti na pracovišti

- Úspory z použití metod jsou viditelné ihned

- M žou být uplatnitelné v libovolném prost edí

- Jsou relativn  lehké a systematické

- Jsou výbornou zbraní na neefektivnost

Zp soby m ení práce mohou být r zné a podle zvoleného zp sobu je daná i

esnost m ení. V ur itých situacích je možné provést m ení práce na základ  znalosti

a zkušeností hrubým kvalifikovaným odhadem. V pr myslu se využívají p esn jší

zp soby m ení práce, jejich základní d lení je na:

- metody p ímého m ení práce

- metody nep ímého m ení práce

[5]

2.2.1 Metody p ímého m ení
Mezi metody p ímého m ení práce pat í:

- Chronometráž
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- Snímek pracovního dne

- Momentové pozorování

Metoda chronometráže

Tuto metodu vytvo il americký inženýr Frederick Winslow Taylor. Její využití

je vhodné pro cyklické práce, jejichž ásti se pravideln  opakují. Dále je její použití

vhodné v p ípadech, kdy lze p edem vymezit m ené úkony a p i vlastním pozorování a

ení k nim pouze dopl ovat nam ené asy.

i chronometráži rozlišujeme dva zp soby:

- Plynulá chronometráž – nep etržité pozorování

- Výb rová chronometráž – spot eba asu na p edem vybrané ásti operace

Snímek pracovního dne

Princip m ení práce metodou snímku pracovního dne spo ívá v zaznamenávání

veškeré spot eby pracovního asu b hem sm ny formou nep etržitého pozorování. as

se m í neustále od za átku sm ny a p i každé zm  pracovního úkonu nebo operace

se as zapíše do p edem p ipraveného formulá e. Dále se vytvo í seznam operací

provedených za sm nu a z m ícího formulá e se pro dan  operace se tou spot ebované

asy. Tím se získá p esný p ehled o spot ebovaném asu za sm nu pro zjišt né pracovní

operace.

Cílem dané metody je:

- Zpracovat snímek pracovního dne pracovníka

- Zachytit a vyhodnotit asy procesu nep idávající hodnotu – ztrátové asy

- Analyzovat využití stroj

- Zachytit náb h sm ny

- Sledovat hodinový výkon pracovišt

Výhodou této metody je získání podrobných informaci o pr hu práce.

Nevýhodou je velká asová náro nost analýzy.

Metoda momentového pozorování

Principem metody momentového pozorování je ur ení podílu r zných druh

spot eby pracovního asu náhodným pozorováním bez použití asom rných p ístroj .

Metoda je založena na teorie pravd podobnosti a matematické statistice. Hlavní
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myšlenkou je, že reprezentativní po et náhodných pozorování odpovídajícím zp sobem

charakterizuje skute né využití asu.

i náhodných pozorovaní se zaznamenávají jednotlivé druhy spot eby asu. Na

základ  pom ru mezi po tem výskytu jednotlivých druh  spot eby asu a celkovým

po tem moment  zachycených v pr hu pozorování je ur ena velikost jednotlivých

druh  spot eby asu.

esnost výsledk  momentového pozorování odpovídá po tu provedených

pozorování, ím víc pozorování se provede, tým p esn jší budou získané výsledky.

Výhody momentového pozorování:

- Jednoduchost

- Malá pracnost pozorování a zpracování získaných údaj

- Menší nárok na kvalifikaci pozorovatele

- Operativní použití

- Možnost zkoumání v tšího po tu pracovník

- Možnost p erušení pozorování bez vlivu na p esnost

- Snížení náklad  na jednu t etinu až jednu šestinu, které by bylo t eba p i

použití nep etržitého pozorování

Momentové pozorování se používá:

- Když je pot eba zjistit spot ebu as  u veškerých zam stnanc  (stroj )

- Když jde o innosti rozložené v dlouhém období a ve v tším prostoru.

Tato metoda umož uje stanovit využití efektivního fondu pracovního asu

(pracovník  a stroj ), zlepšit organizaci práce v ase (odstran ní prostoj ) a zjiš ování

iny a podíly initel , které narušují normální chod práce.

[6][7][8]

2.2.2 Metody nep ímého m ení
Metodám nep ímého m ení práce se také asto íká metody „p edem ur ených

as “.

Metody p edem ur ených as  jsou metodami nep ímého pozorování. Jsou

založeny na kombinaci asových a pohybových studií, tedy p azují základním

pohyb m (v závislosti na délce pohybu) p edem ur ené asy, zjišt né na základ
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dlouhodobých m ení práce. Jsou vhodné pro aplikaci ve všech odv tvích pr myslu se

sériovou i malosériovou výrobou.

MOST

Jedná se o metodu nep ímého m ení spot eby asu pracovní innosti (Maynard

Operation Sequence Technique = MOST). MOST je nástroj pro m ení, analýzu a

zlepšování práce. Základní myšlenkou metody MOST je, že jakákoliv práce je ve

skute nosti p enášení hmoty i objektu z místa na místo. Proto je p i popisu manuální

práce využíváno t ech základních pohybových sekvencí a tvrté sekvence pro m ení

emis ování objekt  za pomocí ru ních je áb . Tyto sekvence jsou základním

kamenem p i m ení práce.

Jsou to:

- obecné p emíst ní (p emíst ní objektu voln  vzduchem)

- ízené p emíst ní (p emíst ní objektu, který je p i p emís ování v kontaktu s

povrchem nebo je p ipojen k jinému objektu)

- použití nástroje (použití b žných ru ních nástroj )

- p emis ování za pomocí ru ních je áb

Sekvence jsou složeny z díl ích pohyb  (nap . uchopení, ch ze, atd.) a jsou

se azeny v logickém po ádku. Pohyby jsou v sekven ním modelu ozna eny velkými

písmeny A, B, G, atd. K jednotlivým pohyb m, nebo-li parametr m sekven ních

model  jsou potom p azovány p eddefinované íselné indexy udávající náro nost

pohyb . P íklad sekven ního modelu je uveden níže.

Používané jednotky v metod  MOST jsou tzv. jednotky TMU (Time

Measurement Units). P epo et na jednotky soustavy SI je 1 TMU = 0,0036 s.

hem let požívání metody vznikly vlivem r zných požadavk  další varianty

této  metody  a  rodina  MOST  se  tak  rozrostla.  Dle  délky  trvání  analyzované  innosti  a

požadované p esnosti je možné zvolit jednu ze t í aplikací MOST:

- Mini MOST (trvání innosti 2 – 10 s),

- Basic MOST (trvání innosti 10 s – 10 min),

- Maxi MOST (trvání innosti 2 min a více).



Technická univerzita v Liberci                                               Katedra výrobních systém
_________________________________________________________________________________________________________________________

Margarita Zadvorova 18

Délky trvání inností uvedené v závorce jsou pouze orienta ní, vždy je t eba

citliv  posuzovat p i volb  varianty metody s p ihlédnutím na charakter vykonávané

innosti.  V  sou asnosti  je  rodina  MOST  rozší ena  ješt  o  Admin  MOST,  který  se

používá pro stanovení spot eby asu u administrativních inností.

Výhody MOST:

- Velmi p íznivý pom r mezi náro ností a p esností metody.

- Není pot eba m it as p ímo stopkami.

- Identifikace plýtvání b hem vykonávané práce (vysoké indexy jsou podn tem

pro zlepšení)

- Definuje objektivn  pot ebný as na vykonání práce (nepot ebuje posuzovat

tempo práce, asy odpovídají jednotné výkonnosti).

- Analýza v BasicMOST je 40x rychlejší než v MTM1 (dá se nau it za zlomek

asu, spot eba papíru je 15krát menší).

-  Díky  t em  podsystém m  MiniMOST,  BasicMOST,  MaxiMOST  je  tento

systém vhodný do libovolného prost edí (automobilový pr mysl, strojírenství).

MTM

"MTM je metoda, která analyzuje manuální innosti na základní pohyby, které

je nutno provést a p azuje každému pohybu p eddefinovanou asovou normu, která je

závislá na druhu pohybu a podmínek, ve kterých je pohyb provád n" – tak popisuje

metodu H.B. Maynard.

MTM analýza d lí pracovní pohyby do t í základních skupin:

- pohyby horních kon etin - 8 pohyb  (sáhni, uchop, p emísti, atd.)

- pohyby o í - 2 pohyby (zaost i pohled, sklopení o í)

- pohyby dolních kon etin a t la - 15 pohyb  (úkrok, sehnutí t la, atd.).

asové normativy MTM jsou zpracovány do souhrnné a p ehledné tabulky, kde

každý druh a p ípad pohybu má p azené ozna ení jednanými symboly, které jsou

standardizované s mezinárodní platností. Na velikost hodnoty v tabulce mají vliv r zné

faktory, které m ní as pot ebný k jejich provedení. Jsou to zejména:

- vzdálenost m ená v cm

- hmotnost vyjád ená v kg
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- úhel (m ený v šedesátkové soustav )

- p ípady pohyb  a typy pohyb .

Tato základní metoda je známá jako MTM1 a umož uje podrobn  analyzovat

práci na základní pohyby. Je d ležité si uv domit, že s velkou detailností roste nejen

esnost analýzy, ale také pracnost a asová náro nost. Pracnost a asová náro nost je

tedy p ímo ovlivn na podrobnosti analýzy. V praxi je vždy brán ohled na nejp ízniv jší

vyvážení náklad  na provedení analýzy a p ínos , které z výsledk  vyplývají.

Pro efektivní nasazení této metody v oblastech, kde je malá opakovatelnost

daných inností (malosériová a kusová výroba), byly vyvinuty tzv. vyšší stupn  metody.

Nejznám jší jsou metody MTM2 a MTM3, které jsou p ímo odvozeny z MTM1. Mezi

další používané a známé metody pat í USD, UAS, MEK, WOFAC.

Obecn  pro metody p edem definovaných as  platí tyto nevýhody, které

omezují možnosti jejich požívání:

- n které MPU  jsou pom rn  komplikované a jejích používání je obtížné

- pro jejich správné použití je nutná praxe

- nemožnost definovat pohyby v neobvyklý podmínkách (ochranné od vy, který

 neumož ují úplnou volnost pohyb )

- strojní as, procesní as a as ekání není možné m it prost ednictvím metod

 p edem ur ených as .

[8][9][10][11]

2.3 Metody ergonomického hodnocení práce
Za dobu existence ergonomie jako ásti nástroj  pr myslového inženýrství došlo

ke vzniku mnoha metod ergonomického hodnocení pracovní zát že. Metody je

postupem asu za ali p izp sobovat požadavk m a specializovat se na ur ité pracovní

operace. Takovým p íkladem mohou být nap íklad metody pro analýzu manipulací

s b emeny nebo metody zam ené p edevším na hodnocení polohy trupu a horních

kon etin. Mnoho t chto metod bylo zahrnuto i do specializovaných softwarových

nástroj  na podporu ergonomických analýz a v této kapitole jsou stru  p iblíženy

které z nich.
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2.3.1 Rula
Metoda RULA („Rapid Upper Limb Assessment“) je nástroj pro rychlé a

systematické hodnocení rizik pracovní zát že na muskuloskeletální aparátu s hlavním

etelem na horní kon etiny, trup, krk a záp stí. Nej ast ji se používá pro hodnocení

opakujících se operací. RULA identifikuje biomechanické svalové zatížení vzniklé

danou pracovní polohou, použitou silou, statickou anebo dynamickou prací, která m že

vést ke vzniku svalové únavy.

U metody RULA jsou hodnoceny polohy jednotlivých ástí t la (paže, p edloktí,

záp stí, krk, trup a dolní kon etiny), body jsou p id lovány na základ  odklonu od

neutrální polohy. Každá ást t la má své tzv. základní polohy a k nim p id lené

základní skóre (viz p íloha 1.). Jedná se o r zný rozsah flexí (ohýbání) a extenzí

(natahování, napínání), které jsou vzestupn  bodovány se vzr stajícím odklonem od

neutrální polohy.

Na p íkladu paží v tabulce 1. jsou ukázány rozsahy základních poloh a k nim

uvedené bodové hodnoty skóre. Na obrázku 3 jsou rozsahy základních poloh zobrazeny

graficky.

Tabulka 1 - Základní polohy paží [13]

Poloha/rozsah Skóre Dodate né body (prom nné skóre)

Flexe 0–20°, extenze 0–20°  1 +1 paže v odtažení

Flexe 21–45°, extenze > 21° 2 -1 p i opo e váhy paže

Flexe 46–90° 3 +1 zvednutá ramena nebo nadm rné použití
telefonu

Flexe > 90° 4
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Obrázek 3 - základní polohy paží [13]

Po obodování všech ástí t la a vytvo ení skóre pro každou ást se m že p ejít k

následnému p epo ítání pomocí konverzních tabulek a stanovit tak výslednou míru

rizika. Hodnotu skóre A pro polohu horních kon etin lze stanovit pomocí tabulky 2 a

následn  ur it hodnotu skóre C. Tu ur íme pomocí sou tu skóre (2.1):

Skóre C = skóre tabulky 2. + skóre užívané u sval  + silové skóre (2.1)

Tabulka 2 - Skóre polohy horní kon etiny [13]
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Hodnotu skóre B lze ur it tabulkou 3. Z této hodnoty je možné vypo ítat

hodnotu skóre D ze vzorce (2.2):

Skóre D = skóre tabulky 3. + skóre užívané u sval  + silové skóre (2.2)

Tabulka 3 - Skóre postavení krku, trupu a nohou [13]

Celkové skóre míry rizika se stanoví z tabulky 4. Tam kde se protne ádek skóre

C a sloupec Skóre D se nachází hledané celkové skóre.

tabulka 4 - Celkové skóre [13]

Podle velikosti celkového skóre mohou nastat následující akce.

Akce 1. stupn  - skóre jedna nebo dv  ukazuje, že poloha je p ijatelná, pokud není

udržovaná nebo opakovaná po dlouhou dobu.

Akce 2. stupn  - skóre t i nebo ty i ukazuje, že další vyšet ování je pot ebné a zm ny

by m ly být požadovány.

Akce 3. stupn  - skóre p t nebo šest ukazuje, že zm na pracovní polohy je pot ebná co

nejd íve.

Akce 4. stupn  - skóre sedm ukazuje, že zm na pracovní polohy je pot ebná okamžit .

[12][13][14]
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2.3.2 Reba
Metoda REBA je ergonomické analýza vycházející z metodiky RULA. REBA je

zkratka anglického „Rapid Entire Body Assessment“, systematicky hodnotí vliv

pracovních poloh na muskuloskeletální aparát a možný výskyt rizik. Metodika se

zakládá na komplexním hodnocení poloh, rozd lených na dv  skupiny – A (viz tabulka

5) a B (viz tabulka 6).

Tabulka 5 - Skupina poloh A [13]

Tabulka 6 - Skupina poloh B [13]

Hodnocení také bere ohled na hledisko manipulace s b emeny, techniku

uchopení a úrove innosti. Skóre C (viz tabulka 7) zahrnuje skóre skupiny A

(hodnocení polohy trupu, krku, dolních kon etin a skóre zát ž/síla) a skóre skupiny B

(hodnocení polohy paží, p edloktí, záp stí a skóre uchopení).
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Tabulka 7 - Skóre C [13]

Výsledné skóre metody REBA je tvo eno sou tem skóre C a skóre úrovn

innosti. Sou ástí celkového hodnocení je ur ení míry rizikovosti a naléhavosti

íslušných opat ení (viz tabulka 8).

Tabulka 8 - Celkové hodnocení metody REBA [13]

Metoda RULA a REBA pat í k nástroj m posturální analýzy, které hodnotící

polohové a biomechanické zatížení jednotlivých ástí t la. Z toho d vodu je t lo

rozd leno na segmenty. Tyto segmenty jsou individuáln  obodovány ve vztahu k

rovinám pohyb . Identifikace rizikových poloh je velmi d ležitou sou ástí hodnocení.

že se totiž jednat o pracovní polohy, které zaujímá pracovník v tší ást pracovní

sm ny nebo jsou nep íznivé z fyziologického hlediska nebo.

[13][14]

2.3.3 OWAS
Metoda Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) je ut ena pro

rychlou kontrolu pracovního postoje a polohy s ohledem na pohodlí a hodnotí

naléhavost na provedení korektivních opat ení.

OWAS  se využívá pro m ení rizikových faktor  práce, které se týkají sval  a

kostí a hodnotí statické zatížení pracovníka p i práci Hlavním p edpokladem je, že

pracovníci by m li pracovat v takých polohách, aby nedošlo k:

- subjektivní pracovní nepohod
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- neefektivnímu namáhání sval

- nevhodnému zatížení t la

Touto metodou je možné na základ  pozice zad, rukou a nohou a úrovn

silového zatížení hodnotit relativní nepohodlí pracovní polohy.

Metoda je založená na p ímém pozorování v pr hu pracovní sm ny. B hem

sm ny je pot eba sledovat pracovníka a jeho pracovní postoje, pohyby a po ítat

množství a frekvenci nep irozených a nep íjemných pracovních postoj  a pohyb .

Princip metody spo ívá v p azování hodnotícího ísla pracovním polohám, které

ozna uje nutnost provést další analýzy a opat ení ke snížení možného nebezpe í

poškození zdraví pracovníka. Používá 3 nebo 4 místný kód k popisu r zných poloh zad,

rukou, nohou a síly (hmotnost b emene nebo vynaložená síla). Metoda identifikuje

rizikové pracovní polohy, u kterých m že být silové namáhání nebezpe né. Pracovní

úlohy doporu ené k p ezkoumání a zm  jsou nap íklad tla ení, tahání anebo polohy,

kdy je t lo nerovnom rn  zat žované.

Polohy jsou klasifikovány podle expertních odhad  zdravotních rizik pro každou

pracovní polohu nebo kombinaci poloh na muskuloskeletální systém (viz obrázek 4).

Obrázek 4 - Klasifikace poloh pro r zné ásti t la [15]
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Kategorie akcí dle OWAS:

I – Pracovní poloha nemá škodlivý vliv na muskuloskeletální systém.

II – Pracovní poloha má malý škodlivý vliv na muskuloskeletální systém. Zatížení je

lehké a není nutná okamžitá akce. V budoucnu by ale m lo dojít k p ípadným zm nám.

III – Pracovní poloha má z eteln  škodlivý vliv na muskuloskeletální systém. Použitý

pracovní postup je t eba co nejd íve zm nit.

IV – Pracovní poloha s velmi škodlivým vlivem na muskuloskeletální systém. Zm na

by m la být provedena okamžit .

[15][16]

2.3.4 Lower Back
Lower Back Analysis je metoda pro hodnocení zatížení zad a páte e p i

manipulaci s b emeny.

Bolest zad je v pracovní populaci pom rn  rozší ená, podle studií se s ní setkalo

50-80 % populace pracovník. Nejohrožen jší oblastí zad je bederní ást. Manuální

úkony jako net eba zvedání p enášení mohou vyvolat velké tlakové, smykové a torzní

síly na úseky páte e (viz obrázek 5) a zp sobit tak poškození povrchu kloub , ploténky

a m kké tkán .

Obrázek 5 - Tlaková síla p sobící na úseky páte e [17]
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Mezinárodní organizace na bezpe nosti práce a ochrany zdravý

„NIOSH“  (National  Institute  of  Occupational  Safety  and  Health),  na  základ  svých

studií, nastavila limit doporu ené tlakové síly v bedrech na 3400N. Takové zatížení je

bezpe né pro všechny pracovníky. Maximální kritický limit zát že by podle NIOSH

nem l p ekro it hodnotu 6400N.

Pro možnost hodnotit i asymetrické zatížení, jako je nap íklad síla v jedné ruce,

oto ení trupu nebo úklon do strany, bylo nutné zohlednit množství r zných sval  v

trupu a reakce pasivní podpory tkán . Byl proto vytvo en model, který mapoval pozice,

orientace, pr ezy a délky r zných spojujících sval  v oblasti beder a zad (viz obrázek

6).

Obrázek 6 - Schéma 10 sval  v bederní oblasti (raná fáze vývoje) [17]

Nejd ležit jší známka zatížení páte e je hodnota reak ní síly sval . Tato síla je

nezbytná k uvedení páte e do rovnováhy v okamžiku vystavení vn jším silovým

moment m. Tyto síly se m í ve t ech rovinách a hodnotí se jejich velikost ve srovnání

k výše uvedeným limit m.

[17][18][19]

2.3.5 NIOSH lifting
NIOSH lifting je ergonomická metoda na hodnocení manipulace s b emeny a

zdvihacích operací 2 rukama. NIOSH existuje ve dvou variantách, „Single-NIOSH“ a

„Multi-NIOSH“.



Technická univerzita v Liberci                                               Katedra výrobních systém
_________________________________________________________________________________________________________________________

Margarita Zadvorova 28

-  Single-NIOSH  se  používá  pro  úkoly,  ve  kterých  se  prom nné  p íliš  neliší,

nebo se analyzuje jen jeden druh zdvihu (nap . nejhorší p ípad).

- Multi-NIOSH se používá, když se jednotlivé zdvihací úkoly od sebe výrazn

liší.

Na za átku analýzy je t eba ur it, jaká z variant metody se použije a zda je

vyžadována zvýšená pozornost („Significant control“) p i manipulaci s b emenem do

cílové polohy. Výsledkem NIOSH rovnice je „Recommended Weight Limit“ (dále jen

RWL), v p ekladu to znamená „doporu ený hmotnostní limit váhy b emene“. RWL

udává hodnotu váhy b emene, se kterou mohou tém  všichni zdravý pracovníci

manipulovat po daný as bez zvýšeného rizika zran ní a vzniku bolesti zad. RWL

rovnice po ítá míru váhových p ísp vk  šesti prom nných (multiplikátor ). Velikost

prom nných je vyjád ena koeficienty, které snižují základní konstantní váhu b emene.

Tato základní konstantní váha je 23kg a p edstavuje maximální doporu ený váhový

limit pro zdvihání za ideálních podmínek.

Lifting index – LI (nebo také RI – index rizika) udává pom r mezi skute nou

váhou zdvihaného b emene L a doporu eným váhovým limitem RWL. LI poskytuje

relativní odhad hladiny zatížení. ím v tší LI, tím menší po et pracovník  bude

schopný bezpe  vydržet hladinu zatížení. LI funguje jako identifikátor zdvihacím

prací s potenciálním nebezpe ím, nebo k porovnání r zných návrh  práce a tím pomáhá

vybrat nejvhodn jší ešení.

Rozsahy LI p í hodnocení rizika:

- LI  0.85 Riziko lze považovat za p ijatelné.

- 0.85 < LI < 1 Existuje významné riziko.

- LI > 1 Je nutné p epracování stroje/operace.

CLI – kumulativní Lifting index, používá se p i hodnocení práce, která obsahuje

více rozdílných zdvih .

[20][21]
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2.4 EAWS
EAWS je zkratka anglického názvu „Europen Assembely Worksheed“, ve

volném p ekladu „Evropský montážní výkaz práce“. Jedná se o nástroj ergonomické

analýzy na zjiš ování rizik biomechanického p etížení.

[22]

2.4.1 Historie a vývoj metody
Vývoj metody EAWS probíhal v letech 2006 až 2008 za pomoci mezinárodních

odborník  z celého sv ta a koordinátorem projektu bylo mezinárodní iditelství MTM

(IMD „International MTM Directorate“). Hlavními vývojovými organizacemi metody

EAWS byla Technická univerzita v Darmstadtu (IAD „Technical University of

Darmstadt) a výše uvedené mezinárodní iditelství MTM (IMD). Do vývoje metody

byly zapojeny ješt  další mezinárodní sv tové organizace (Project Sponsors). Schéma

struktury je znázorn no na obrázku 7.

Obrázek 7 - Organiza ní struktura projektu EAWS [22]

Praktické testy byly provedeny u p edních evropských výrobc  automobil  a

dodavatel  automobilového pr myslu (Field Application Group), kte í dovolili
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vývojovému týmu analyzovat relevantní procesy p edstavující r zné výrobní závody a

pracovní polohy. Tímto zp sobem byly provedeny všechny pot ebné zkoušky na

poslední verzi metody. Následn  IMD a národní asociace MTM spole  s odborníky,

kte í pracovali s týmem na vývoji, p edali všechny výsledky referen nímu týmu

(Reference Groups), aby seznámil hlavní procesní uživatele s metodu EAWS.

Krom  toho byly do projektu zapojeny i softwarové spole nosti (Engineering

Application Group) s cílem provád t a rozvíjet specifické softwarové ešení na základ

struktury metody EAWS.

[22]

2.4.2 Princip
Metoda EAWS je za azována do skupiny checklist  1. úrovn  (viz p íloha 2.),

ale s p ihlédnutím na metodiku a normy pat í spíše na rozhraní úrovn  1. a 2. Checklist

má 4 strany, na kterých jsou hodnotící tabulky pro polohu t la, p sobení síly,

manipulaci s b emeny a zatížení horních kon etin p i opakujících se úkolech. Metoda je

vyvinuta tak, aby byla použitelná v jakémkoliv typu podniku a pro kterýkoliv druh

výroby, od malosériové po velkosériovou.

Princip spo ívá v bodovém hodnocení pracovních poloh, kterým p azuje

trestné body za ergonomicky nežádoucí a p íznivé situace. Na výsledný sou et bod  má

rostoucí vliv intenzita a trvání pracovního zatížení.

Struktura checklistu pro analýzu je následující:

Strana 1. Sekce identifika ní

Sekce 0 – Extra body

Sekce dopl ková

Strana 2. Sekce 1: Pozice t la

Strana 3. Sekce 2: P sobení síly

Sekce 3: Ru ní manipulace s materiálem

Strana 4. Sekce 4: Zatížení horních kon etin p i opakovaných úkolech

Ukázka jedné strany checklistu EAWS s popisem je vid t na obrázku 8. Celý

checklist s podrobným popisem je uveden v p íloze 2.

[22]
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Obrázek 8 - Druhá strana checklistu EAWS - polohy t la [22]

2.4.3 Zp sob výpo tu
Zp sob výpo tu v metod  EAWS je založen na hodnocení 2 sledovaných veli in.

Jednou z nich je intensita innosti „I“, v checklistu se zapisuje v ádcích. Druhou

hodnotou je doba trvání takové innosti „D“, tato hodnota je zapsaná ve sloupcích.

Z t chto hodnot se získá tzv. rizikový index „R“ (viz. obrázek 9.). Tato hodnota je již

eddefinována v tabulkách jednotlivých ástí checklistu.
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Obrázek 9 - Schéma výpo tu[22]

Hodnota „I“ intenzita innosti se v checklistu vybírá ze seznamu poloh pro

jednotlivé ásti t la a hodnota „D“ doba trvání se m že zadat t emi zp soby, jako po et:

- procent z asu cyklu

- sekund za minutu

- minut z pracovní sm ny

V p ípad , že as cyklu se liší od 60 vte in, pro který je checklist nastaven, je nutné

hodnoty p epo ítat na 60ti vte inový cyklus. Tak získáme správné hodnoty as .

epo et se provádí vzorcem (3.1) na obrázku 10.

(3.1)

Obrázek 10 - P epo tový vzorec asu, metoda EAWS [22]

V p ípad , že hodnoty zadávané do interval  (jako je nap íklad as, síla,

frekvence, atd.), neodpovídají krajním nebo st edním hodnotám intervalu, je nutné

dobové hodnocení interpolovat podle vzorce (3.2) (viz obrázek 11).
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Obrázek 11 - Interpolace hodnot [22]

Vypln ním checklistu získáme výsledné skóre pro každou sekci. Výsledné skóre

je dané sou tem skóre všech sekci na listu jedny (viz p íloha 2.).

[22]

2.4.4 Výstupy analýzy
Metoda EAWS hodnotí skóre pro každou hlavní sekci bodovým rozsahem podle

strojní sm rnice „Machinery Directive“ 2006/42/EC a zárove  je bodovému rozsahu

azen t íbarevný kód, „semafor“, odpovídají požadavk m evropské sm rnice EU

98/37/EC (viz obrázek 12).

Obrázek 12 - Vyhodnocení EAWS [22]

Poloha t la a horních kon etin má výsledné skóre hodnocené podle stejné

stupnice.

[22]
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2.5 Právní na ízení R v ergonomii
Každý zam stnavatel má povinnost, na základ  platných zákon  a na ízení vlády,

chránit zdraví svých zam stnanc  a nevystavovat je úmysln  neergonomickým

pracovním zát žím, nedodržování bezpe nosti práce nebo nechat zam stnance pracovat

v prost edí p ekra ující hygienické limity. Pro jasné stanovení povinností

zam stnavatele jsou všechny požadavky na ergonomii, bezpe nost a hygienu práce

stanoveny v zákonech, na ízeních vlády a p íslušných normách.

2.5.1 Zákony a Na ízení vlády
Hlavní právním na ízením upravujícím vztahy zam stnavatele a zam stnance je

zákon . 262/2006 Sb. Zákoník práce. V otázce ergonomie a bezpe nosti práce se

Zákoník práce odkazuje na zákon . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví a zákon .

309/2006 Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.

ležitým právními dokumenty také jsou Na ízení vlády. Pro ergonomii a

bezpe nost práce je nejd ležit jší Na ízení vlády . 361/2007 Sb. o ochran  zdraví p i

práci. Toto na ízení p ímo upravuje a eší nap íklad:

- nároky na pracovní prostory

- rozm ry a polohy roviny pracovního místa

- dosahy horních kon etin

- pracovní polohy ástí t la

- manipulaci s b emeny

- hygienické limity hluku, vibrací a teploty

Další na ízení ve vztahu k ergonomii jsou:

- Na ízení vlády .101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a

pracovní prost edí

- Na ízení vlády .378/2001 Sb. o požadavcích na bezpe ný provoz a používání

stroj

- Na ízení vlády 148/2006 Sb. - ochrana zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku

a vibrací

[23][24]
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2.5.2 Právní normy
Nedílnou sou ástí právních na ízení a p edpis  jsou i závazné právní a technické

normy. Normy, se kterými se pracuje v eské Republice, je možné rozd lit do t í úrovní.

Za prvé to jsou normy mezinárodní s ozna ením ISO, za druhé to jsou normy evropské

s ozna ením EN a poslední jsou normy národní úrovn . Ty jsou platné pouze v daném

stát  a nemají jednotná ozna ení, nap íklad v eské Republice se ozna ují SN,

v N mecku DIN a v Rusku GOST.

Vzhledem k velkému po tu je níže uveden výb r n kolika norem vztahujících se

k ergonomii:

- SN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systém .

- SN EN 12464-1 Hygienické limity osv tlení na pracovišti

- SN EN ISO 7250 Základní rozm ry lidského t la pro technologické

projektování

- SN EN 547-1 T lesné rozm ry – zásady stanovení požadovaných rozm

otvor  pro p ístup celého t la ke strojnímu za ízení

- SN EN 547-2 T lesné rozm ry – zásady stanovení rozm  požadovaných

pro p ístupové otvory

- SN EN 547-3 T lesné rozm ry – antropometrické údaje

- SN EN ISO 14738 Antropometrické požadavky na uspo ádání pracovního

místa u strojního za ízení

- SN EN 614-1 Ergonomické zásady navrhování – terminologie a všeobecné

Zásady

- SN EN 614-2 Ergonomické zásady navrhování – interakce mezi konstrukcí

Strojního za ízení a pracovními úkoly

- SN EN ISO 14159 Hygienické požadavky pro konstrukci strojních za ízení

[23]



Technická univerzita v Liberci                                               Katedra výrobních systém
_________________________________________________________________________________________________________________________

Margarita Zadvorova 36

3 Praktická ást
V praktické ásti je podrobn  popsán postup zpracování tématu diplomová práce.

Podrobn  je zde popsáno analyzované pracovišt  a sled operací a následn  provedené

analýzy metody EAWS ve form  checklistu a v softwaru Process Simulate.

Jak bylo v úvodu napsáno, hlavní cíl diplomové práce je prov it funk nost

metody EAWS v softwarovém prost edí digitální továrny Tecnomatix a sepsání zp tné

vazby na modulu EAWS pro vývoj firmy Siemens. Pro objektivnost testování bylo t eba

vybrat operace z reálného výrobního prost edí automobilového pr myslu a získat

nezbytná data.

Další úkolem bylo vytvo it model pracovišt  a operace ve virtuálním prost edí

digitální továrny Tecnomatix firmy Siemens Industry Software.

3.1 Firmy zapojené do diplomové práce
Téma diplomové práce bylo zpracováno pro firmu Siemens Industry Software

s.r.o., která cht la otestovat funk nost metody EAWS v prost edí digitální továrny

Tecnomatix. Metoda EAWS byla p idána do nejnov jší verze programu Process

Simulate Human, kde byla také testována. Další firmou podílející se na vzniku této

diplomové práce byla Škoda Auto a.s., která poskytla prostor a reálné pracovní operace,

na kterých bylo možné provést ov ení metody

3.1.1 Siemens Industry Software s.r.o.
Siemens Industry Software je jednou z divizi mezinárodní spole nosti Siemens

AG, která má zastoupení po celém sv .

Obrázek 13 - Logo Siemens [29]
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Siemens AG je globálním elektrotechnickým koncernem. P sobí

v pr myslových, energetických a zdravotnických sektorech. P es 160 let je Siemens

synonymem pro špi kové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní

sobení. Je nejv tším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prost edí, které

generují obrat ve výši 23 miliard EUR – tém  t etinu celkového obratu. Ve finan ním

roce 2009 (skon il 30. zá í 2009) dosáhl Siemens celkového obratu 76,7 miliardy EUR,

istého zisku 2,5 miliardy EUR a zam stnával zhruba 405,000 zam stnanc  po celém

sv .

Zastoupení spole nosti Siemens v eské republice bylo založeno v echách a

na Morav  p ed 120 lety a obnoveno v roce 1990. V sou asné dob  pat í Siemens s

11.000 zam stnanci mezi nejv tší zam stnavatele v R. Siemens v eské republice

sobí v t chto hlavních oblastech: pr myslová a ve ejná infrastruktura, energetika,

zdravotnictví a informa ní technologie.

Spole nost Siemens PLM Software je p edním sv tovým poskytovatelem

softwaru pro ízení životního cyklu výrobk  (PLM). Pomáhá tisícovkám firem vyráb t

skv lé produkty, jejichž životní cyklus dokáže optimalizovat od plánování a vývoj p es

výrobu až po servis. Úzce spolupracuje se všemi svými zákazníky p i dodávce PLM

ešení, která pot ebují pro podporu d ležitých rozhodnutí týkajících se jejich produkt .

Tato ešení jsou otev ená, takže umožní svobodn  používat a kombinovat jakékoliv

pot ebné nástroje a informace. Jsou kompletní a p idávají tedy výrobku hodnotu v

celém období jeho životního cyklu.

[27][28]

3.1.2 Škoda Auto a.s.

Obrázek 14 - Logo Škoda Auto a.s. [30]
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Akciová spole nost Škoda Auto je jedním z p edních výrobc  osobních

automobil  a lenem mezinárodní skupiny Volkswagen Group. Je jednou z p edních

firem a jedním z nejv tších zam stnavatel  v eské Republice, zam stnává p ed 20.000

zam stnanc  ve t ech výrobních závodech. V Mladé Boleslavi se nachází hlavní závod

firmy a dva pobo né závody jsou v Kvasinách a Vrchlabí. Dále vlastní firma Škoda

mnoho zahrani ních závod  v zemích po celém sv , nap íklad v Ruské federaci, Indii

a ín . V sou asné dob  produkuje firma Škoda Auto v t chto závodech vozy

modelových ad Fabie, Octavie, Roomster, Superb, Yety a nejnov jší v z Citigo.

Základy firmy Škoda položil Václav Laurin a Václav Klement, kte í roku 1895

založili podnik na výrobu kol. V roce 1899 za al podnik Laurin & Klement výrobu

motocykl  doprovázenou úsp chy v mezinárodních sout žích, od roku 1905 p ešli

Laurin a Klement postupn  na výrobu automobil . První automobil Voiturette A byl

velkým prodejním úsp chem. V roce 1925 došlo ke slou ení s podnikem Škoda Plze ,

což znamenalo konec zna ky Laurin & Klement. Po odezn ní sv tové hospodá ské

krize se poda ilo firm  Škoda usp t na mezinárodním automobilovém trhu modelem

Škoda Populár (viz obrázek 15).

Obrázek 15 - Škoda Populár roadster Typ 912 [31]

Po 2. sv tové válce byla spole nost p em na na národní podnik a po átkem

sedmdesátých let nastala permanentní stagnace hospodá ského systému, která
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poznamenala také mladoboleslavské automobilové závody. Nový pr lom zaznamenala

firma teprve se zavedením modelové ady Škoda Favorit v roce 1987. V prosinci 1990

se vláda rozhodla pro spolupráci s n meckým koncernem Volkswagen. 16. dubna 1991

zahájil svou innost spole ný podnik Škoda, automobilová a.s., jenž se stal vedle firem

VW, Audi a Seat tvrtou zna kou koncernu.

[26]

3.2 Seznámení s analyzovaným pracovišt m
Pro ov ení funk nosti modulu metody EAWS byla po dohod  s firmou Škoda

Auto a.s. vybrána operace manuálního zakládaní díl  do sva ovacího p ípravku (ru ní

zakládání zadních podélník ). V této operaci se zakládají do p ípravku tzv. zakládací

stanice 4 plechové výlisky, jsou to 2 podélníky a 2 p níky zadní podlahy karoserie

vozu. Zakládání na pracovišti provádí 2 operáto i, pracovišt  zakládání je rozd lené na

levou a pravou ást. Každý z operátor  se v nuje jedné ásti, ve které každý z operátor

do zakládací stanice zakládá 1 podélník a 1 p ník. Operáto i mají na 1 cyklus

zakládací operace vymezený as 43 sekund.

Na pracovišti manuálního zakládání zadních podélník  se pracuje ve 3 sm nách

po 8 hodinách. Sm nnost je nastavena stejn  jako ve všech ástech výroby ve firm

Škoda Auto a.s.. Na tomto pracovišti je požadavek na zpracování 330 kus  za sm nu.

3.2.1 Popis layoutu
Pracovišt  ru ního zakládání zadních podélník  je vstupní pracovišt  do ásti

automatické robotické sva ovací linky. Schéma layoutu pracovišt  je zobrazeno na

obrázku 16.

Pracovišt  se skládá ze zakládací robotické stanice (1), je to ty pozicová oto ná

zakládací robotická stanice. Operáto i do stanice zakládají díly na pozici 1 a na pozici 3

dochází k p evzetí díl  manipula ním robotem. Zakládací stanice s manipula ním

prostorem robota je odd lena od pracovního prostoru operátor  oplocenou. Pro

zjednodušení je zakládací stanice zobrazena pouze jako jednopozicová. Po obou

stranách zakládací robotické stanice ve vzdálenosti 1 metru se nachází KLT p epravka

(2) na plastové p epážky.
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Obrázek 16 - Schematický layout pracovišt  [vlastní]

Po  levé  stran  pracovního  prostoru  operátor  je  ve  vzdálenosti  3  metry  od

zakládací stanice umíst n stolek pro horní p ník (3), vedle kterého jsou umíst ny dv

palety na horní p níky (5). Po pravé stran  pracovního prostoru operátor  je ve

vzdálenosti 3 metry od zakládací stanice umíst no potvrzovací tla ítko (4) pro ovládání

oto né zakládací stanice. Prostor od tla ítka k zakládací stanici je vymezen jako

bezpe nostní zóna vybavená bezpe nostními senzory. Pokud se po stisknutí

potvrzovacího tla ítka nachází operátor v této zón , dojde k bezpe nostnímu zastavení

této ásti sva ovací linky. Vedle tla ítka jsou po stran  umíst ny dv  palety na dolní

ník (6). Pracovní prostor operátor  je uzav en dvojicí oto ných palet (7), které se

nacházení ve vzdálenosti 4,5 metru naproti zakládací stanici. Na t chto paletách jsou

umíst ny dv  speciální palety s levými podélníky (8) a dv  speciální palety s pravými

podélníky (9).

3 4
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3.2.2 Popis operace
V operaci pracují dva operáto i. Jeden operátor se nachází vpravo od zakládací

robotické stanice (operátor 1) a druhý – vlevo (operátor 2). innost operátora 1 spo ívá

v následujících úkonech (viz obrázek 17, hn dá trasa):

Obrázek 17 - Manipula ní trasy operátor  [vlastní]

Operátor dojde k palet  na oto ném podstavci s podélníky a uchopí jeden z nich.

Dále se oto í a dojde s podélníkem k zakládací stanici a založí do ní svisle oto ený

podélník. Potom dojde k palet  s dolními p níky, vezme p ník a šroubovákem

vymá kne papírové záslepky závit  pro uchycení bezpe nostního pasu (2x). Dále

donese p ipravený p ník k zakládací stanici a vloží jej kolmo k podélníku. Poté

vychystá z palety, která se nachází 1 metr od robotické stanice plastovou p epážku a

umístí jí do st edu podélníku. Dále operátor zkontroluje opušt ní všech pracovník
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z bezpe nostní zóny a p ijde k ovládacímu pultu a provede potvrzení provedené operace

a následné spušt ní stanice. Automaticky se provede oto ení stanice o 180° a cyklus pro

pracovníka za ne znovu.

Funkce operátora íslo 2 je následující:

Za átek pracovního cyklu je stejný jako u operátora 1. P ijde k oto nému

podstavci s podélníky, uchopí jeden podélník a p enese ho a založí do zakládací

robotické stanice. Dále dojde ke stojanu s horními p níky, vezme jeden a p enese ho a

umístí do zakládací stanice. P ejde ke KLT a vychystá z KLT p epravky p epážku a

vloží jí do st edu podélníku. Poté opustí bezpe nostní zónu a cyklus za ne znovu (viz

obrázek 17, fialová trasa).

3.3 Metoda EAWS – checklist
i ov ování funk nosti metody EAWS se vychází z analýzy pracovišt  pomocí

checklistu EAWS v papírové podob . Výsledky této analýzy poslouží jako srovnávací

vzor s výsledky z po íta ové simulace. V rámci analýzy pomocí papírového checklistu

bylo provedeno pozorování pracovišt  a provád ných operací, p i kterém byl vypln n

checklist a následn  vyhodnocen. Pr h pozorování a m ení poloh a zpracování

checklistu je popsáno níže.

3.3.1 Sledování a m ení
Pro správné ohodnocení a vypln ní checklistu metody EAWS bylo nezbytné

provést vlastní pozorování provád ných operací. Na za átku pozorování byl podrobn

popsán a zakreslen layout pracovišt  pro ú ely tvorby schematického layoutu (viz

obrázek 12, kapitola 3.2.1) a tvorbu modelu pracovišt  v softwaru Process Designer.

Dále následovala analýza pohyb  operátor  na pracovišti. Tím bylo zjišt no odkud kam

se operáto i pohybují a v jakém sledu p emis ování následuje. Pohyby byly následné

zakresleny do schematického layoutu a popsány (viz obrázek 13, kapitola 3.2.2).

Informace o pohybech operátor  byly zjišt ny zárove  z dokumentace firmy Škoda,

která je poskytla pouze k nahlédnutí. Analýza pohyb  byla proto provedena pouze za

elem ov ení platnosti t chto informací.

Následovalo pozorování inností operátor , p i kterém byla p edevším kladena

pozornost na zp sob a polohu uchopování zakládaných díl . B hem polední p estávky,
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která v pr hu m ení prob hla, bylo možné napodobit postoje a zp soby uchopování

díl  operátor  a provést m ení úhl  nato ení kloub  a sklonu páte e. Takové m ení

bylo provedeno u každého uchopovacího úkonu nebo manipulace s b emeny. Zbytek

asu p estávky byl využit na m ení fyzických rozm  objekt , nap íklad speciálních

palet, hrubých rozm  zakládaných díl . A také zm ení poloh objekt  v layoutu,

evážn  se jednalo o výškové rozm ry pozic díl  na palet  a odkládacím stole, výšku

umíst ní p epravky s plastovými p kami a výškovou pozici díl  v zakládací stolici.

Po ukon ení p estávky se p istoupilo k celkovému pozorování operací, p i

kterém se provád lo p edb žné vypl ování checklistu EAWS. Zárove  byly po ízeny

podrobné poznámky ke všem úkon m pot ené pro vypln ní checklistu tzv. na isto.

3.3.2 Zpracování checklistu
i zpracování a hodnocení operací checklistem EAWS se postupovalo

následujícím zp sobem.

K aplikaci analýzy EAWS se p istoupilo až po d kladném seznámení s metodou

a s pravidly p i jejím zpracování. Po studiu se provedl trénink na n kolika jednodušších

operacích pro získání jistoty p i hodnocení. B hem hodnocení se pro každého operátora

a jeho innosti zpracoval samostatný checklist, ve kterém se hodnotily všechny pohyby

daného operátora.

Operátor 1

Nejprve se hodnotily operace operátora 1 (viz kapitola 3.2.2). innosti operátora

se rozd lily podle sekcí checklistu, do kterých pat í a byly v nich hodnoceny (viz

tabulka 9).
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tabulka 9 - rozd lení inností operátora 1 [vlastní]

operace as [s]
sekce
EAWS

ch ze od tla ítka k
oto né palet

6 1

uchopení podélníku,
esun, založení

8 3

ch ze od stanice ke
gitterboxu

4 1

uchopení p níku,
odstran ní záslepek

4 2

uchopení p níku,
esun, založení

5 3

ch ze od stanice ke KLT 2 1

uchopení p epážky,
esun, založení

4 1

ch ze ke tla ítku 4 1

ma kání tla ítka 1 1

ekání/kontrola 5 1

Z tabulky vyplívá, že hlavní hodnocené sekce jsou:

- sekce 2 – p sobící ak ní síly

- sekce 3 - manipulace s b emeny

innosti jako ch ze, ekání, studování pracovní návodky a další innosti se

hodnotily  v  sekci  1  postojem  s  nejmenší  zát ží  a  asy  t chto  operací  se  s ítaly.

V p ípad  operátora 1 k t mto innostem pat ila ch ze, ekání, ma kání tla ítka a

manipulace s p epážkou. Tato innost pat ila do sekce 1, protože hmotnost p epážky

nep esáhne 3kg, proto nem že být hodnocena v Sekci 3 – manipulace s b emeny.

Hodnocení Sekce 1 – polohy t la:

V této sekci se hodnotil sou et as  všech vedlejších inností vzhledem k jejich

nízké fyzické namáhavosti. Sou et všech inností v této sekci se rovnal 26s a as

pracovního cyklu byl 43s. Vzhledem k tomu, že checklist je nastaven na pracovní

cyklus o délce 60s, bylo nutné asy operací p epo ítat na tuto délku cyklu. P epo et se

provedl vzorcem 3.1 na hodnotu 36s. Dále se musela ur it poloha, pro vedlejší innosti

se volí vždy první poloha (viz obrázek 18).
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Obrázek 18 - Operátor 1, hodnocení Sekce 1[32]

Hodnocení Sekce 2 – p sobící ak ní síly:

V této sekci se hodnotila síla, kterou operátor vyvinul na odstran ní záslepek

sva ovacích matic. P i hodnocení se nejprve z atlasu sil vybrala maximální p sobící síla.

Ta se vybírala na základ  polohy t la p i p sobení síly a sm ru síly. Následn  se musela

provést interpolace vzorcem 3.2 pro získání odpovídajících bod  pro p sobící sílu (viz

vypo et níže).
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Poté se stejným vzorcem 3.2 provedla interpolace bod  pro as p sobení síly.

Operátor vytla oval dv  záslepky, každou po jedné sekund . Výsledné hodnocení je

uvedeno na obrázku 19.
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Obrázek 19 - Operátor 1, hodnocení Sekce 2 [32]

Hodnocení sekce 3 – manipulace s b emeny:

V této sekci se hodnotily dv innosti manipulace s b emeny, první byla

zakládání podélníku a druhá byla zakládání p níku. Pro každou manipulaci se nejprve

stanovilo bodové hodnocení hmotnosti b emene, které se op t muselo interpolovat. Zde

je uveden p íklad výpo tu pro podélník.
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Bodové hodnocení hmotnosti podélníku vyšlo 1,7 a p níku 0,83. dále se

stanovila poloha t la p i získávání kontroly nad b emenem, tak se získalo bodové

hodnocení 4 pro ob  manipulace. Poslední hodnota vstupující do výpo tu byla

frekvence manipulace, která u obou manipulací m la hodnotu 330 kus  za sm nu.

Interpolací byla zjišt na bodová hodnota frekvence na 5,83. zp sob vypln ní a výpo tu

hodnocení této sekce je zobrazeno na obrázku 20.
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Obrázek 20 - Operátor 1, hodnocení Sekce 3 [32]

Operátor 2

Dále se hodnotily operace operátora 2 (viz kapitola 3.2.2). innosti operátora se

také rozd lily podle sekcí checklistu, ve kterých se hodnotily (viz tabulka 10).

Tabulka 10 - rozd lení inností operátora 2 [vlastní]

operace as [s]
sekce
EAWS

ch ze s po áte ní
pozice k oto né palet

6 1

uchopení podélníku,
esun, založení

8 3

ch ze od stanice ke
gitterboxu

4 1

uchopení p níku,
esun, založení

5 3

domá knutí p níku na
doraz

1 2

ch ze od stanice ke KLT 2 1

uchopení p epážky,
esun, založení

4 1

opust ní bezpe nostní
zóny

4 1

ekání/kontrola 9 1
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Tak jako u operátora 1 tak i u operátora 2 hlavní hodnocené sekce jsou:

- sekce 2 – p sobící ak ní síly

- sekce 3 - manipulace s b emeny

Hodnocení Sekce 1 – polohy t la:

Sou et všech inností v této sekci se 31s a as pracovního cyklu byl 43s.

Interpolací se as operací p epo ítal na 60s cyklus a hodnota se rovnala 43s. Poloha pro

vedlejší innosti se volí první. Celkové hodnocení Sekce 1 se rovná 2.

Hodnocení Sekce 2 – p sobící ak ní síly:

V této sekci se hodnotila síla, kterou operátor vyvinul na dotla ení horního

níku na zakládací stolici. Z atlasu sil se vybrala poloha t la a sm r p sobení síly a

tím maximální p sobící síla. Následn  se interpolacemi zjišt ny pot ebné bodové

hodnoty a dosazeny do checlistu (viz obrázek 21).

Obrázek 21 - Operátor 2, hodnocení Sekce 2 [32]

Hodnocení sekce 3 – manipulace s b emeny:

Pro operátora 2 se manipulace s podélníkem naprosto shodovala s manipulací

operátora 1. Její bodové hodnocení a výsledné skóre se proto naprosto shoduju. Bodové
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hodnocení hmotnosti b emene z stalo pro ob  operace stejné jako v p ípad  operátora 1,

stejn  jako bodové hodnocení frekvence. Rozdíl spo íval v pozici t la u manipulace

s p níkem, které díky stojanu na p níky m la bodové hodnocení 2. Na obrázku 22 je

op t vid t vypln ný checklist pro tuto sekci.

Obrázek 22 - Operátor 2, hodnocení Sekce 3 [32]

Kompletn  vypln né checklisty EAWS jsou k nahlednutí v P íloha 3 –

Hodnocení inností operátora 1 a P íloha 4 – Hodnocení inností operátora 2.

3.3.3 Vyhodnocení
Jakmile byly všechny posuzované sekce vyhodnoceny, jejich výsledné skóre se

zaokrouhlily na nejbližší vyšší íslo s p esností na 0,5 bodu (nap íklad: 32,3  32,5,

48,7  49). Takto zaokrouhlená skóre se p epsala do tabulky výsledk , kde každá

sekce má v tabulce svou kolonku. Skóre se následn  se te a zapíše do kolonky „celé

lo“. Skóre pro horní kon etiny se do sou tu nezahrnuje, horní kon etiny se vzhledem

k repetitivním innostem hodnotí zvláš .
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Podle výsledné hodnoty se stanoví bodový rozsah, kam hodnota pat í a barevný

kód, který ur uje závažnost pracovní zát že a úrove  nutné akce.

Celkový výsledek EAWS analýzy pro innosti obou operátor  je zobrazen níže.

U obou operátor  dochází k manipulaci s t žkým b emenem a to s velkou frekvencí za

sm nu. Samotná operace zakládání podélník  získala skóre 33,2 bodu. Navíc u

operátora 1 je zvýšený výskyt nep íznivých poloh p í manipulaci s p níky. To má za

následek, že jen sekce 3 – manipulace s b emeny má celkové skóre v tší jak 50 bod  a

je tak v erveném pásmu. innosti operátor 1 mají celkové skóre 69,5 bod  (viz

obrázek 23).

Obrázek 23 - Celkové skóre operátora 1 [32]

Operátor 2 zaujímá p i manipulaci s p níkem lepší pozice, proto je skóre sekce

3 nižší. Operátor 2 však musí p ník p i zakládání do zakládací stanice p itla it v tší

silou, což se projeví v sekci 2 – p sobící ak ní síly. Celkové skóre pro operátora 2 je 74

(viz obrázek 24).

Obrázek 24 - Celkové skóre operátora 2 [32]
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3.4 Metoda EAWS – Process Simulate
Po prov ení operací manuálního zakládání podélník  checklistem EAWS je

možné p istoupit k ov ení funk nosti metody EAWS v prost edí softwaru Process

Simulate.

Metoda EAWS v softwaru Process Simulate není, na rozdíl od ostatních

ergonomických analýz, závislá na tvorb  a spušt ní simula ní studie. V softwaru

Process Simulate je metoda EAWS zpracována jako elektronický checklist a prvotní

analýza na identifikaci rizikových operací, které budou následn  simulovány a

analyzovány dalšími metodami.

3.4.1 Základní testy EAWS
Nejprve než se p istoupí k ov ování reálných operací, které mají už složit jší

charakter, bylo vhodné provést sérii drobných test . Testy se provedly pomocí

jednoduchých operací, které byli vždy zam eny na jednu sekci metody. Tak se

provedlo ov ení všech ty  sekcí elektronického checklistu. Díky tomuto zp sobu

ov ování funkce metody se zárove  vysledovalo charakteristické chování

elektronického checklistu pro každou sekci zvláš  a jejich vzájemné propojení.

První se ov ovala sekce poloh t la, „posture“. V papírovém checklistu se

vyhodnotila náhodn  vybraná operace (viz obrázek 25), která se následn  ohodnotila

v elektronickém checklistu.
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Obrázek 25 - Ukázka papírového checklistu EAWS [32]

Poloha t la byla nastavena na p edklon vp ed pod úhlem 40° po dobu 12s p i

cyklu 60s. V rámci této polohy došlo k rotaci trupu o 25° po dobu 4s z asu operace.

Výsledné skóre pro tuto polohu je 14 bod . V elektronickém checklistu se nastavily

stejné údaje a na záložce „Data“ se získalo výsledné hodnocení (viz obrázek 26).

V elektronickém checklistu se do výsledného skóre zapsala ješt  hodnota 2 body za

nehodnocený as, který operátor ekal do uplynutí celého cyklu.
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Obrázek 26 - Ukázka elektronického checklistu EAWS [34]

Další sekcí byla p sobící síla, „force“. V checklistu se zvolila velikost

maximální síly v dané poloze 245N a na základ  intenzity se stanovila p sobící síla na

100N. dále se ur ila doba p sobení síly na 9s. výsledné skóre této sekce bylo 18,5.

Stejné hodnoty se zanesly do elektronického checklistu a získalo se skóre 15 (viz

obrázek 27).

Obrázek 27 - Skóre p sobící síly [34]

Jako další se hodnotila sekce 3 – manipulace s b emeny, „load“. V checklistu se

zvolila hmotnost 15kg, které zvedal muž v poloze s bodovým hodnocením 2 a frekvencí



Technická univerzita v Liberci                                               Katedra výrobních systém
_________________________________________________________________________________________________________________________

Margarita Zadvorova 54

146. V checklistu se stanovila hodnota skóre na 16 bod  a v elektronické form  na 15

bod  (viz obrázek 28).

Obrázek 28 - Skóre manipulace s b emenem [34]

Poslední hodnocenou sekcí byly horní kon etiny s repetitivními innostmi,

„Upper limb“. V checklistu se stanovily hodnoty síly a pevného uchopení na 33N

s frekvencí opakování 37. Dále se nastavila poloha nato ení záp stí na 60%. Výsledná

hodnota skóre v checklistu byla 67,5 a pro stejné hodnoty dosáhlo skóre

v elektronickém checklistu hodnoty 70,5 (viz obrázek 29).

Obrázek 29 - Skóre Upper limb [34]

3.4.2 Vyhodnocení reálných operací
Po absolvování prvotního testování a základního ovládnutí metody EAWS

v prost edí softwaru Process Simulate se mohlo p ejít k ov ování složit jších operací.

Postup ov ování byl stejný jako u díl ích test , jen se v okn  metody zadalo více

úkon  tzv. „task “. P i zadávání úkol  se postupovalo stejn  jako u zpracování

papírového checklistu, v podstat  papírový checklist posloužil jako vzor, který se

enesl do elektronické podoby. To proto, aby se zajistila co nejv tší shoda obou verzí.

V innostech operátora 1 a 2 se hodnotily dv  hlavní sekce, zaprvé p sobící síla

a za druhé manipulace s b emeny. Sekce manipulace s b emeny op t obsahovala dva

úkony, jeden pro manipulaci podélníkem a druhý pro manipulaci s p níkem. Ostatní
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úkony se op t hodnotily v sekci poloha. Na obrázku 30 je zobrazeno výsledné skóre pro

operátora 1 a na obrázku 31 pro operátora dva.

Obrázek 30 - Výsledné skóre operátora 1 [34]

Jak je z obrázk  patrné i zde je skóre manipulace s b emeny v tší jak 50 bod  a

tím pádem se výsledné skóre operace nachází v ervené oblasti. Vyhodnocení

elektronickým checklistem EAWS také automaticky zahrnuli repetitivní innosti pro
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horní kon etiny. Jejích skóre však nep esáhne 25 bod  a nemá tedy negativní dopad na

operátory.

Obrázek 31 - Výsledné skóre operátora 2 [34]

3.5 Tvorba virtuálního prost edí
Pro zajišt ní vedlejšího cíle diplomové práce bylo t eba vytvo it 3D model

layoutu pracovišt  a vymodelovat pracovní operace ve virtuálním prost edí. Firma
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Siemens požádala o tvorbu 3D layoutu a studií z d vodu vizualizace operací a možnost

následn  prov it rizikové úkony dalšími metodami.

3.5.1 Tvorba layoutu
Tvorba virtuálního prost edí je rozd lena na dva softwary a to na Process

Designer, ve kterém se tvo í layout pracovišt  a Process Simulate, ve kterém se

modelují pracovní operace a provádí studie.

Tvorba modelu layoutu spo ívá v rozmis ování 3D objekty, které reprezentují

díly, ástí layoutu a vybavení daného pracovišt . ásti layoutu jsou nap íklad sloupy

nosných konstrukcí, zábradlí nebo bezpe nostní prvky. Jako vybavení jsou brány stroje,

regály, palety nebo ná adí. 3D objekty, které byly použity p i tvorb  modelu layoutu,

bylo nutné nejprve vytvo it a jsou ve formátu .jt, který je standardním formátem

v digitální továrn  firmy Siemens.

Postup tvorby 3D objekt  je následující:

- V Softwaru Process Designer se nejprve vytvo í struktura data projektu (viz

obrázek 26). Zde jsou vytvo eny pot ebné složky pro tvorbu simula ních studií,

3D layoutu pracovišt  a knihoven objekt . Knihovny jdou rozd leny podle typu

objekt  na knihovny díl , palet a ostatních objekt  a v každé z nich je vytvo en

požadovaný po et daných objekt , které budou použity.

Obrázek 32 - Struktura dat projektu [33]
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Popis obrázku:

1. Hlavní složka projektu

2. Datová struktura v rámci diplomové práce v Process Designeru

3. Záložka simula ních studií

4. Datová struktura obsahující layout pracovišt

5. Datová struktura knihoven

6. Knihovna díl

- Vytvo í se struktura projektu a struktura tzv. studijních složek, do kterých jsou

propojeny dané objekty z knihoven a studijní složka je poté otev ena/odeslána

do softwaru Process Simulate, kde je 3D objekt vymodelován.

- Po následném uložení do adresá e knihoven a synchronizaci se serverem jsou

objekty dostupné pro samotnou tvorbu layoutu.

Takto vytvo ené 3D objekty jsou z knihoven p etahovány do grafického okna a

rozmis ována tak, až vytvo í daný layout pracovišt .

Pro vytvo ení layoutu pracovišt  manuálního zakládání podélník  bylo nutné

vytvo it 4 díly (poledník levý a pravý, p ník dolní a horní), dále jednou speciální

poletu na podélníky, zakládací stanici a stojan na KLT a horní p ník. 3D objekty

palety (gitterboxu), p epravky KLT a bezpe nostní oplocenky nebylo nutné modelovat,

bylo možné je najít ve standardní knihovn  objektu u instalace softwaru. Layout

pracovišt  vytvo eny v softwaru Process Designer je zobrazen na obrázku 28.

Popis obrázku:

1. Zakládací stanice

2. KLT p epravka

3. Stojan na horní p ník

4. Tla ítko

5. Paleta no horní p ník

6. Paleta na dolní p ník

7., 8. Palety na oto ném stole
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Obrázek 33 - Layout pracovišt  v Process Designeru [33]

Layout se až na drobné detaily, které jsou z pohledu ergonomické analýzy

pracovní zát že zanedbatelné, shoduje s reálným pracovišt m.

3.5.2 Tvorba pohybu operace
i ešení ergonomických analýz v digitálním prost edí softwaru Process

Simulate se využívá dalšího objektu, tímto objektem je operace. Je to základní stavební

kámen pracovních a technologických postup  v digitální továrn . Operace je možné

tvo it už v Process Designeru, ale to je pouze objekt pro popis operace a plánovací akce.

V p ípad , kdy se provádí ergonomické nebo robotické simulace, je nutné pod operaci

adit detailn  všechny pohyby a akce v rámci každé operace. Tyto úkony se provádí

v prost edí Process Simulate.

i tvorb  operaci se v prvním kroku nahraje, podobným zp sobem jako u

tvorby 3D objekt , celý layout pracovišt  do Process Simulatu. V tomto konkrétním

ípad  byl další krok vygenerování antropometrického modelu lov ka. Dále se

nastavila funkci „set current operation“ hlavní operace a propojila se s ovládáním

simulace v Sequence Editoru. Pro vytvo ení pracovních úkon  operátor  pracovišt

manuálního zakládání byly použity níže uvedené operace:
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- Tvorba ch ze „Walk Creator“ – tento nástroj umož uje vytvá et pro model

lov ka operaci „ch ze“. lov k se v této operaci pouze p esune z jednoho místa na

druhé po p ímce nebo trase, kterou mu ur íme nebo vytvo íme zadáváním bod .

- Dosažení objekt „Reach Object“ – tímto nástrojem se vytvá í uchopovací

operace díl  nebo jiných p edm . Proto, aby mohl být p edm t p emíst n, je nejprve

nutné ho uchopit a to je možné provést tímto nástrojem dv ma zp soby:

Automatický úchop „Auto Grasp“ – je rychlý zp sob uchopování p edm , ve

kterém se sev ení ruky automaticky dopo ítává podle polohy, nato ení ruky a tvaru

uchopované sou ásti (viz obrázek 29). P i tvorb  úchopu je možné volit z n kolika

zp sobu uchopení jako je nap íklad úchop ze stran, ze spodu atd. nebo polohu ruky

manuáln  upravit.

Obrázek 34 - Operace lov ka - automatický úchop [34]

„Grasp Wizart“ – má stejnou funkci jako automatický úchop, jen s tím rozdílem,

že obsahuje knihovnu p eddefinovaných úchop , ze kterých je možné zvolit pro danou

polohu ruky ten nejvhodn jší.

- Umíst ní objektu „Place Object“ – je použit v p ípad , kdy je pot eba

manipulovat s objektem. Této operaci vždy p edchází uchopení objektu, se kterým má

model lov ka manipulovat. Nástroj dále funguje tak, že se m ní poloha objektu podle

pot eby a model lov ka, který je k objektu p ipojen funkcí úchop „Grasp“, ho
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následuje. Ve výsledku potom operace vypadá, jako když lov k objekt nese (viz

obrázek 31).

Obrázek 35 - Operace lov ka - umíst ní objektu [34]

Použitím t chto nástroj  na tvorbu manuálních operací lov ka byl vytvo en

pracovní postup podle pracovní návodky, který je popsán v kapitole 3.2.2. Pro názornou

ukázku jsou v P íloze 5 zobrazeny innosti operátora 2. N které z reálných inností byli

pro snadn jší a p esn jší simulaci rozd leny na díl í operace.
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4 Záv r
V záv re né kapitole je stru  shrnut celkový pr h a zpracování diplomové

práce a je kladen d raz na výsledky ergonomických analýz pracovní zát že operátor .

Dále na základ  porovnání výsledk  papírové a elektronické metody je vyhodnocena

funk nost modulu EAWS v prost edí softwaru Process Simulate a je vytvo ena zp tná

vazba na EAWS modul. Na záv r je shrnuto dosažení cíl  diplomové práce.

4.1 Zp tná vazba na modul EAWS
Jedním z hlavních cíl  diplomové práce bylo vytvo ení zp tné vazby na modul

EAWS metody v softwaru Process Simulate. Zp tná vazba byla pro p ehlednost

zpracována do tabulky. V tabulce jsou uvedeny hodnotící parametry, kterým je

id leno hodnocení viz tabulka 11.

tabulka 11 - Hodnotící tabulka zp tné vazby [vlastní]

Hodnocené parametry Hodnocení
výborn dob e nedostate

Celková p ehlednost

Struktura (rozd lení na sekci)

Pochopitelnost názvu

Zadávání prom nných

Interaktivnost prost edí

Úprava hotových operaci

ehlednost výsledk

Složitost ovládání

Grafická podobnost s papírovou verzí

Rychlost výpo tu

Velikost dialogového okna

Generování reportu
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Z tabulky vyplývá, že subjektivní dojem je pozitivní. Prost edí metody je

ehledné, pochopitelné a až na malé odchylky podobné papírové verzi. V malém po tu

ípad  je zadávání hodnot nejasné, konkrétn  se jedná o hodnoty udávané v procentech.

Vzniká u nich otázka, ke které hodnot  se vztahují.

Celkov  je metoda dob e zpracovaná a lov k ovládající metodu EAWS

v papírové podob  snadno a rychle pochopí její princip.

Jako doporu ení se navrhuje p idat generování report  metody EAWS pro

možnost prezentace výsledk  analýz.

4.2 Hodnocení a záv r
Výsledky obou forem metody byly zpracovány do porovnávacích tabulek.

V tabulce 12 jsou zobrazeny výsledky pro innosti operátora 1, z které vyplývá, že

výsledky elektronické formy se nepatrn  liší od výsledk  papírové formy. Vzhledem

k subjektivní povaze papírové formy m že mít tato skute nost vliv na velikost odchylky,

protože v papírové form  nebyly nap íklad zahrnuty repetitivní innosti horních

kon etin. Ze zkušenosti po práci s elektronickou formou vyplívá, že p i srovnávání

jednoduchých operací je odchylka minimální, se složitostí operace m že odchylka

nar stat.

tabulka 12 - Porovnávací tabulka metody EAWS checklist a EAWS Process Simulate pro operátora
1 [vlastní]

Skoré sekcí Metoda EAWS checklist EAWS Process Simulate

Celé t lo 69,5 64,5

Poloha t la 1 2

sobící sila 7 6

Manipulace s b emeny 61,5 56,5

Extra body 0 0

Horní kon etiny 0 4,5

V tabulce 13 jsou zobrazeny výsledky pro innosti operátora 2.
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tabulka 13 - Porovnávací tabulka metody EAWS checklist a EAWS Process Simulate pro operátora
2 [vlastní]

Skoré sekcí Metoda EAWS checklist EAWS Process Simulate

Celé t lo 74 70

Poloha t la 2 2

sobící sila 15,5 15

Manipulace s b emeny 56,5 53

Extra body 0 0

Horní kon etiny 0 4,5

V praktické ásti této diplomové práce bylo provedeno podrobné seznámení s

pracovišt m a jeho operacemi. Na základ  pozorování byla zpracována EAWS analýza

daných operací v papírové form  checklistu a pomocí elektronického checklistu.

Porovnáním výsledk  analýz bylo dosaženo jednoho z cíl  diplomové práce. Dalším

cílem bylo vytvo ení zp tné vazby na používání modulu metody EAWS (viz kapitola

4.1). Jako vedlejší cíl bylo vytvo it 3D layout pracovišt  a simula ní studii manuálních

operací v prost edí digitální továrny Tecnomatix.
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5 Seznam použitých zkratek a symbol

CLI – „Cumulative Lifting Index“, kumulativní index zdvihání, metoda NIOSH

cm – centimetr, odvozená jednotka délky v soustav  SI

D – nam ená doba úkonu (pozice)

E – efektivnost systému [%]

EAWS – „Europen Assembely Worksheed“, ergonomická metoda analýzy pracovní

zát že

IAD – „Technical University of Darmstadt“, Technická univerzita v Darmstadtu

IEA – „International Ergonomic Association“, mezinárodní ergonomická asociace

IMD – „International MTM Directorate“, mezinárodní iditelství MTM

K – kvalita výrobku

KLT – „Kleinladungsträger“ – malá p epravka

kg – kilogram, odvozená jednotka hmotnosti v soustav  SI

L – skute ná hmotnost b emene, metoda NIOSH

LI – „Lifting Index“, index zdvihání, metoda NIOSH

MOST – „Maynard Operation Sequence Technique“, metoda p edem ur ených as ,

pro analýzu a m ení práce

MTM – „“, metoda p edem ur ených as , pro analýzu a m ení práce

N – Newton, základní jednotka síly v soustav  SI

NIOSH – „National Institute of Occupational Safety and Health“, Národní institut

bezpe nosti práce a ochranu zdraví.

OWAS – „Ovako Working Posture Analysis Systém“, ergonomická metoda analýzy

pracovní zát že

REBA – „Rapid Entire Body Assessment“, ergonomická metoda analýzy pracovní

zát že
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RI – „Risk Index“, index rizika, metoda NIOSH

RULA – „Rapid Upper Limb Assessment“, ergonomická metoda analýzy pracovní

zát že

RWL – „Recommended Weight Limit“, doporu ený hmotnostní limit

s – sekunda, základní jednotka asu v soustav  SI

T60 – výsledný p epo tený as cyklu

TC – as cyklu

TMU – „Time Measurement Units“, jednotky m ení spot eby asu na pracovní pohyb

V – výkon systému

Z – ztráty ( asové, energetické, psychické)
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íloha 1 – Základní polohy metody RULA

Paže

Poloha/rozsah Skóre Dodate né body (prom nné skóre)

Flexe 0–20°, extenze 0–20°  1 +1 paže v odtažení

Flexe 21–45°, extenze > 21° 2 -1 p i opo e váhy paže

Flexe 46–90° 3 +1 zvednutá ramena nebo nadm rné použití
telefonu

Flexe > 90° 4

edloktí

Poloha/rozsah Skóre Dodate né body (prom nné skóre)

Flexe 60–100° 1 +1 paže k ížící st ednici nebo ven na stranu

Flexe a extenze > 100°  2 -1 sezení s nízko položenou klávesnicí A negativní
naklon ní
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Záp stí
Dodate né body (prom nné skóre)
+1 záp stí odklon no (ulnárn /radiáln )
+1 záp stí v neutrální poloze nebo sto ené ve st ední poloze
+2 tém  krajní rotace záp stí

Krk

Poloha/rozsah Skóre Dodate né body (prom nné skóre)

Flexe 0–10° 1 +1 oto ený krk

Flexe 10–20° 2 +1 krk naklon ný na stranu

Flexe > 20° 3

Extenze 4 4
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Trup

Poloha/rozsah Skóre Dodate né body (prom nné skóre)

vzp ímený, dobrá op ra,
úhel ky el-trup  90°

1 +1 trup oto ený na stranu

Flexe 11–20° 2 +1 trup naklon ný na stranu

Flexe 21–60° 3

Flexe > 60° 4
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Nohy a svaly

Skóre nohou:
+1 nohy a chodidla jsou p i sedu dob e op eny, vyrovnané zatížení
+1 stoj s rovnom rným rozložením na ob  chodidla
+2 nohy/chodidla nepodep ená nebo nerovnom rn  zatížená

Skóre užívané u sval :
+1 stráví-li více než 2 hodiny u po íta e bez vstání

Poznámka:
- Maximální možné skóre nohou = 2 body
- Maximální možné skóre používané u sval  = 1 bod. Jeden bod skóre u sval  se

idává, pokud uživatel odpoví, že pravideln  stráví více než 2 hodiny práce u po íta e
bez od vodn ného vstání.

Silové/zát žové skóre
 4 hodiny a  6 hodin = 1

> 6 hodin/den = 2
Poznámka:
maximální možné silové skóre = 2 body
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íloha 2 – EAWS Checklist_s popisem

První strana

EAWS – Nadpis:
Výrobní za ízení / linka / úkol, který musí být analyzován
Parametry operátora (pohlaví, výška)
Analytik / datum
Doba trvání úkolu
Odpovídající MTM – UAS analýzu (dobrovolný)

EAWS – Výsledky celkového hodnocení:
Sou et díl ích skóre díky:

Pozice a pohyby t la
sobení sily na t lo

Ru ní manipulace s materiálem
Dodate né body

tvrtá ást skóre (horní kon etiny)

EAWS – Poznámky, zlepšení, dodate né body
Extra body kv li zvláštním pracovním podmínkám:

Pracování s pohyblivými p edm ty
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Obtížná p ístupnost
Speciální zát žové situace

Vibrace, údery, protinárazy
Pozice kloub :

Zejména zap stí

Druhá stránka – Sekce 1: Pozice a pohyby t la
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etí strana

EAWS – Sekce 2: Vynakládané síly
Síly na/pomocí prst  pokud je v tší nebo rovno 30N
Síly pomocí paží pokud je v tší nebo rovno 40N krom  manipulace s b emeny
která je v sekci 3
V spodní ásti je atlas sil tvo ený figurami a hodnotami. Hodnoty vycházejí z

meckého výzkumu silových limit  pro r zné antropometrické percentily. V
atlasu sil je statistické rozd lení maximální síly  Fmax (MVC), které je závislé
na poloze rukou, paží a t la pro v tšinu populace
V sekci 2 jsou pouze síly pro 15 a 40 percentile:

Pro plánování se použije 15 percentile
i pozorování se použije 40 percentil (pro neutrální pohlaví p edstavuje
ibližn  2/3 pracovní populace)

EAWS – Sekce 3: Manuální manipulace s b emeny
Manuální manipulace s b emeny (více než 3kg) je rozd lena do následujících
ástí:
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emíst ní – uchopení a umíst ní b emene do max. 5sekund (tj. cca do
max. p emíst ní 5 metr )
Držení b emene déle než 5sekund, bez p enášení

enášení - uchopení, p enos a umíst ní pro vzdálenost v tší než 5 metr
Tla ení i tažení pomocí manipula ních prost edk

tvrtá stránka – sekce 4: Zatížení horních kon etin p i opakovaných úkonech s
velkou frekvencí


