
ErgoSoft – Software pro hodnocení vlivu pracoviště na zdraví 

pracovníka

Předmětem výzkumu jsou získaná a vyhodnocená data z oblasti

eliminace možného poškození zdraví pracovníka z důvodu špatně

nastaveného pracoviště. Získaná data jsou poté zanalyzována a

porovnána s platnou legislativou ČR na a následnou analýzu nemoci z

povolání. Software vyhodnocuje lokální svalovou zátěž prostřednictvím

škál-kategorií, od první do čtvrté kategorie.

ErgoSoft umožňuje hodnotit pracoviště pomocí digitální ergonomické

analýzy.

Prostřednictvím této analýzy je možné odhalit rizika plynoucí z

vykonávaných pracovních pohybů a tato rizika následně redukovat tak,

aby bylo dosaženo snížení rizika zdravotního poškození.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ

Zhodnocení pracovního místa prostřednictvím digitální ergonomické

analýzy. Odhalení rizik, která vyplývají ze špatně vykonávaných pohybů

při pracovním výkonu. Odhalená rizika lze následně redukovat, tak aby

byl snížen dopad na zdraví pracovníka.

ŘEŠENÍ

METODIKA ŘEŠENÍ

Řešení vývoje softwaru bylo rozděleno do etap, které byly členěny do

jednotlivých úkolů.

Etapa 1 byla zaměřena na definici a porozumění problému a na

následný vývoj řešení. Úkolem této etapy je seznámit asistenta

znalostního transferu se samotným projektem, s jednotlivými etapami,

úkoly a cíli, a také se softwarovým nástrojem ErgoSoft, jeho koncepcí,

strukturou a jeho stávajícími funkcionalitami. Úkoly spadající pod

podetapu “Vývoj řešení” jsou například: měření pro identifikaci výskytu

MSD pomocí EMG zařízení, návrh a specifikace struktury budoucího

modulu aplikace a jeho rozhraní, návrh algoritmizace problému

poškození jednotlivých částí těla, komplementace a propojení dílčích

algoritmů a finální testování a odladění první verze modulu aplikace na

fiktivní úloze s podporou měření EMG.

Etapa 2 je soustředěna na implementaci řešení, evaluaci projektu a

následné osvojení si znalostí. Součástí této etapy jsou podetapy s úkoly:

otestování SW nástroje při realizaci reálné zakázky - analýza

současného stavu pracoviště, zhodnocení navrhovaného stavu

pracoviště, porovnání výsledků analýzy a návrhu zpracovaného s

podporou nového modulu aplikace s výsledky analýzy a návrhu

provedeného expertem bez SW nástroje s podporou EMG, písemné

zpracování závěrů projektu pro další činnosti podniku a závěrečná

rekapitulace projektu.

Obr. 1 – Přístroj EMG Holter

Celý proces měření je zaznamenáván pomocí přístroje EMG Holter (viz.

Obrázek 1 výše), který umožňuje záznam celé směny. Pomocí čtyř EMG

signálů a pulsní frekvence, která je vypočtena z jednosvodového EKG.

Přístroj obsahuje také jeden volný DC kanál, kam je možné připojit další

vnější moduly. Elektronika přístroje je proti elektromagnetickému a

elektrostatickému rušení chráněna pomocí ocelového plechu, ten

zajišťuje také vysokou mechanickou odolnost, zároveň je během měření

přístroj uložen do koženého pouzdra. EMG svody jsou k přístroji

připojovány pomocí konektorů, jejichž konstrukce znemožňuje

samovolné uvolnění, tudíž by nemělo dojít k přerušení ukládání dat do

přístroje. Do jednoho svodu jsou vestavěny dva EMG kanály, což snižuje

počet kabelů a tím pádem zjednodušuje přípravu měření a snižuje

možná rušení, která by během měření mohla nastat.

Přístroj je propojen s počítačem pomocí programu EMG Analyzer, ten

zajišťuje komunikaci počítače s Holterem a umožňuje taktéž standardní

správu naměřených dat.

Před začátkem celého měření se určuje, zda se jedná o práci

statickou, či dynamickou a postupuje se podle následujících kroků:

1. Příprava přístroje na měření.

Přístroj je vytažen z přepravního kufříku a je do něj

vložena baterie – toto je jediná možnost, jak přístroj

zapnout a opět vypnout. EMG svody jsou propojeny s

EMG elektrodami, na které se nalepí lepící kroužky.

Balení obsahuje elektrody červené, žluté a zelené barvy.

2. Ošetření pokožky elektrodovým krémem.

Pokožka v místě měření je ošetřena elektrodovým

krémem (abrazivní pasta), která odstraní odumřelé zbytky

kůže a zároveň pomáhá vedení signálů. Pokožka je po

ošetření osušena suchým papírovým ubrouskem a krém

musí být z pokožky, co nejlépe odstraněn.
3. Vyhledání vhodného místa pro přilepení elektrod.

Pro měření se vyhledávají dva svaly – flexor a extensor.

Svaly jsou vyhledávány hmatem, během prohmatávání

pracovník provádí určité pohyby, které napomáhají

k objevení vhodného místa pro nalepení elektrod. Pohyby

a hledání musí být provedeny vestoje, loket pracovníka by

měl být v úhlu 90°.
4. Nalepení elektrod

Při měření je na každou paži umístěno 5 elektrod. Na

spodní stranu předloktí se na flexory umisťují první dvě

elektrody. Další dvě elektrody se umisťují na extenzory

předloktí. Poslední, pátá elektroda, se umisťuje nejlépe

mimo svaly, protože je užívána jako zemnící.
5. Propojení s Holterem

Pokud jsou elektrody přilepeny správným způsobem na

pracovníka, jsou zároveň pomocí kabelů připojeny

k přístroji.
6. Připojení k PC

Nejprve se k počítači připojí interface, zmáčkne se tlačítko

START a poté se k počítači připojí celý přístroj.
7. Práce v PC

Prvně je zapnut program EMG Analyzer, poté se klikne na

tlačítko „Holter < -- > PC“, čímž se docílí propojení

přístroje k PC, dále se pokračuje kliknutím na tlačítko

„Načíst info“, to udává informace o tom, v jaké fázi měření

přístroj je. Poté je nastaveno měření - napíší se údaje o

měřeném pracovníkovi (jméno, příjmení, věk apod.). Pro

ukládání naměřených záznamů je důležité zmáčknout

tlačítko START/STOP, které je na Holteru, jedná se o

malé červené tlačítko, které se nachází vedle zesilovacích

kanálů a jde zmáčknout například perem. Po jeho

zmáčknutí se budou veškeré údaje ukládat, dokud

nebudou přetaženy do PC, případně pokud nebude

vytažena baterie z Holteru.
8. Zjištění Fmax

Na počátku měření je nutné u probanda zjistit Fmax, tzv.

maximální volnou sílu. Tato síla je referenční silou pro

porovnávání sil naměřených při výkonu práce. Fmax

(maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen

zaměstnanec dosáhnout při maximálním volném úsilí

vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v

definované pracovní poloze.
9. Samotné měření

Začátek směny, případně začátek měření, nebo cokoliv

důležitého, co se během měření stane, je označeno

„markerem“ – velké červené tlačítko na Holteru, které do

grafu zanese zelené čáry, které označují důležité milníky

měření.

Pokud je měření dokončeno, opět se na Holteru zmáčkne

malé červené tlačítko START/STOP, čímž se docílí toho,

že přístroj přestane ukládat data. Poté je možné přístroj

odpojit od pracovníka a napojením do PC převést

naměřené údaje do programu EMG Analyzer.

Software ErgoSoft funguje pomocí 4 modulů:

První modul se nazývá Analýza RULA, která slouží pro hodnocení

ergonomických rizik plynoucích z nevhodného pracovního postoje a při

manipulaci s břemeny. Metoda je celosvětově známa a uznávána a

používá se především pro hodnocení zatížení horních končetin

vznikajících v souvislosti s pracovní činností. Výsledkem analýzy je

vypočítané bodové ohodnocení, které indikuje rizikovost procesu. V

rámci této metody se hodnotí polohy horních končetin (paže, předloktí,

zápěstí), krku, trupu a nohou. Každé této části těla je přiřazeno určité

bodové hodnocení, které vychází z absolutní polohy hodnocené

úhlovými rozsahy jednotlivých tělesných partií a již poukazuje na

celkovou rizikovost.

Obr. 3 – Ukázka grafu naměřených hodnot

Hlavní funkcí tohoto měření by mělo být vyhodnocení kritických faktorů,

které mohou vést k budoucímu vzniku degenerativního onemocnění.

Výstupem měření je tvorba různých typů grafů. Je potřeba zajistit

následující funkce:

▪ převedení vstupních dat z EMG přístroje (speciálního softwaru) do

grafu se závislostí svalového napětí v čase,

▪ převedení vstupních dat z EMG přístroje (speciálního softwaru) do

grafu se závislostí % Fmax v čase,

▪ vygenerování části grafu s nejvyššími hodnotami v daném čase

Obr. 4 – Protokol

Výsledná podoba protokolu bude následující (viz obr. 3). Ve výstupech z

EMG zařízení není jednoduché se zorientovat a pochopit je, proto se

přešlo k uživatelsky přívětivému modelu.

Obr. 2 – Hodnocené polohy v rámci metoda RULA

Analýza NIOSH je metodou potřebnou k hodnocení fyzického zatížení

při cyklické manipulaci s břemeny. Metoda je založena na kombinaci

epidemiologických, biomechanických, fyziologických a psychických

výzkumů. Výsledkem hodnocení je maximální přípustný hmotnostní

limit, který je pro danou osobu při daných podmínkách manipulace

přípustný.

Hodnocení lokální svalové zátěže spočívá v měření zátěž malých

svalových skupin při výkonu práce končetinami. Při hodnocení lokální

svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty

pohybů posuzovaných pohybových struktur a pracovní polohy v

závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce.

Hodnocení pracovních poloh, zde se hodnotí zdravotní riziko pracovní

polohy při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li

opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit

sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání

pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce.

Pravděpodobnost vzniku nemoci z povolání – slouží pro hodnocení

pravděpodobnosti vzniku nemoci z povolání.

.

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY

Veškeré funkcionality SW ErgoSoft byly otestovány při realizaci reálné

zakázky zaměřené na prostorové uspořádání a ergonomickou

optimalizaci pracoviště. Analýza byla provedena a testována ve třech

reálných provozech na různých typech pracovišť. Nejvýznamnějším

výsledkem projektu je znalostní posun v problematice a pozitivní vliv na

zdraví pracovníků na pracovištích.

V rámci projektů bylo dosaženo následujících výstupů:

⮚ Funkční SW nástroj ErgoSoft

⮚ Workshop

⮚ Vsouhrn

⮚ Analýza

ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU


