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Metoda oceny pozycji przy pracy
z wykorzystaniem rejestracji goniometrycznej
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w
rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych
³ówn¹ przyczyn¹ dolegliwoci
narz¹du ruchu poza zbyt du¿ym
obci¹¿eniem zewnêtrznym oraz
d³ugim czasem wykonywania czynnoci
jest niew³aciwa pozycja podczas pracy.
Szczególnie grone dla zdrowia jest wykonywanie czynnoci w pozycji wymuszonej (na przyk³ad z powodu nieodpowiedniej budowy stanowiska), z pochylonym, czy skrêconym tu³owiem [2,4].
Pozycje takie s¹ bardzo niebezpieczne dla
krêgos³upa  miênie podtrzymuj¹ce krêgos³up s¹ zbyt s³abe, aby utrzymaæ krêgos³up, w dyskach miêdzykrêgowych i
stawach krêgos³upa wystêpuj¹ du¿e si³y
ciskaj¹ce i tn¹ce. Zbyt du¿e si³y tn¹ce s¹
pierwszym, najwa¿niejszym powodem
bólów krêgos³upa i wypadania dysków
miêdzykrêgowych.
Zjawisko pracy w nieodpowiedniej
pozycji jest powszechne. Na przyk³ad wed³ug danych z Unii Europejskiej [8] ok.
30% pracowników przez ponad po³owê
czasu pracy przyjmuje nieodpowiednie
pozycje. Dodatkowo oko³o 40% populacji pracowników wykonuje krótkie czynnoci powtarzaj¹ce siê (praca monotypowa), co bardzo czêsto idzie w parze z ruchami powoduj¹cymi ból i choroby uk³adu ruchu [8]. Zmêczenie, bóle i w rezultacie choroby uk³adu ruchu mog¹ tak¿e
wp³ywaæ na koordynacjê ruchow¹, co
wp³ywa na obni¿enie jakoci wykonywanej pracy, zwiêkszanie ryzyka pope³nienia b³êdu oraz stwarza sytuacje grone dla
zdrowia i ¿ycia pracowników.
Najbardziej w³aciwa i najlepsza dla
zdrowia pracownika jest taka praca, która obejmuje czynnoci zarówno o charakterze statycznym jak i dynamicznym, wykonywane na przemian w pozycji siedz¹-
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cej i stoj¹cej. Dziêki temu mo¿liwe jest
zapobieganie powstawaniu zbyt du¿ych
obci¹¿eñ statycznych i pracy ze zbyt du¿ym obci¹¿eniem fizycznym (du¿y wydatek energetyczny). Dlatego w³anie tak
wa¿ne jest dobrze zaprojektowane stanowisko pracy, czyli takie, które nie wymusza pozycji przy pracy. Stanowisko takie
powinno zapewniæ wystarczaj¹c¹ przestrzeñ do wykonywania zadañ, dostêp do
wszystkich czêci stanowiska oraz swobodn¹ zmianê pozycji cia³a. Zgodnie z
kryteriami antropometrycznymi warunki
te musz¹ byæ spe³nione w stosunku do
90% populacji pracuj¹cych (od 5 do 95
centyla), z tym, ¿e wymiary wewnêtrzne
(np. przestrzeñ pod biurkiem) musz¹ byæ
dostosowane do 95 centyla, a wymiary
zewnêtrzne (np. rozmieszczenie elementów sterowniczych)  do 5 centyla [9,10].
Do precyzyjnego wyznaczenia przestrzennych stref pracy stosowane s¹ kryteria zasiêgów r¹k: zasiêg normalny, maksymalny i wymuszony.
Obecnie du¿e znaczenie maj¹ tak¿e
czynniki zdrowotne, które uwzglêdniaj¹
obci¹¿enie uk³adu miêniowo-szkieletowego i zmêczenie organizmu.
Komitety techniczne europejskie i miêdzynarodowe pracuj¹ce nad zaleceniami
dotycz¹cymi pozycji przy pracy oraz
wymogami do projektowania poprawnych ergonomicznie stanowisk pracy,
dostarczaj¹ informacji dla projektantów,
pracodawców i pracowników. Projekt
normy europejskiej prEN 1005-4 (CEN/
TC 122/WG 1 N 268) [8] podaje schemat
metody do analizy pozycji podczas pracy
oraz wymagania antropometryczne dla
projektowania siedz¹cych i stoj¹cych stanowisk pracy przy maszynach. Z kolei
projekt normy ISO/CD 11226 [13] zawiera zalecenia dotycz¹ce pozycji tu³owia,
g³owy, koñczyn górnych i dolnych przy
pracy oraz dopuszczalnego czasu ich
utrzymania.
Dokumenty te zmierzaj¹ do okrelenia, jakie wartoci k¹tów w stawach mog¹
byæ przyjmowane podczas pracy, a jakie
s¹ nie zalecane lub niedopuszczalne. ¯ad-

na z wymienionych wczeniej metod nie
umo¿liwia³a jednoczenie dok³adnego
pomiaru i mo¿liwoci oceny k¹tów w stawach.
W zwi¹zku z tym, opracowano metodê, która umo¿liwia zarówno dok³adny
pomiar, jak te¿ analizê i ocenê pozycji
podczas pracy.
Metoda ta opiera siê na rejestracji goniometrycznej [12] pozycji cia³a pracownika (k¹tów w stawach) oraz rejestracji
metod¹ video innych parametrów (relacji przestrzennych w trakcie czynnoci
roboczych).

Schemat metody
Metoda ma na celu ocenê obci¹¿enia
uk³adu miêniowo-szkieletowego podczas pracy na podstawie analizy i oceny
pozycji, w jakiej ta praca by³a wykonywana. Jak ju¿ wspomniano, metoda opiera siê na rejestracji wybranych parametrów czynnoci wykonywanych na stanowiskach pracy za pomoc¹ goniometrów i
kamery. Nastêpnie wartoci k¹tów poddawane s¹ analizie  porównywane s¹ z
wartociami dopuszczalnymi (warunkowo dopuszczalnymi lub niedopuszczalnymi) opracowanymi przede wszystkim na
podstawie projektu normy prEN 1005-4
[8] oraz na bazie zaleceñ eksperckich [14].
W zale¿noci od dobroci pozycji przy
pracy oceniane s¹ obci¹¿enia uk³adu ruchu (rys. 1).

Rys. 1. Schemat metody
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Wybór czynnoci do analizy
Pos³uguj¹c siê t¹ metod¹ mo¿na wykonaæ analizê czynnoci wykonywanych
zarówno w warunkach laboratoryjnych,
jak i bezporednio na miejscu pracy. Istnieje mo¿liwoæ umocowania rejestratora przy pasku, co poszerza wykorzystanie metody do czynnoci wykonywanych
w jednym miejscu, jak te¿ podczas przemieszczania siê. Ograniczenia badañ wynikaj¹ jedynie st¹d, ¿e maksymalnie mo¿na rejestrowaæ wartoci czterech k¹tów
w stawach jednoczenie. Ogranicza wiêc
to zastosowanie metody do czynnoci
prostszych, czy te¿ analizy wybranego
segmentu cia³a  na przyk³ad koñczyny
górnej lub dolnej.
W zale¿noci od tego, jaki charakter
ma wykonywana czynnoæ proponuje siê
pomiar czterech z wymienionych poni¿ej
k¹tów:
 k¹t zgiêcia/prostowania w nadgarstku
 k¹t zgiêcia/prostowania w stawie
³okciowym
 k¹t pronacji/supinacji w stawie ³okciowym
 k¹t zgiêcia/prostowania w stawie ramiennym
 k¹t odwodzenia/przywodzenia w stawie ramiennym
 k¹t pronacji/supinacji w stawie ramiennym
 k¹t zgiêcia/prostowania w stawie
skokowo-goleniowym
 k¹t zgiêcia/prostowania w stawie kolanowym
 k¹t pronacji/supinacji w stawie kolanowym
 k¹t zgiêcia/prostowania w stawie biodrowym
 k¹t odwodzenia/przywodzenia w stawie biodrowym
 k¹t pronacji/supinacji w stawie biodrowym
 k¹t zgiêcia/prostowania pleców
 k¹t zgiêcia bocznego pleców

Badania
Jednoczesna rejestracja wykonywanej
czynnoci za pomoc¹ goniometrów i kamery video umo¿liwia nie tylko bardzo
dok³adny pomiar k¹tów w stawach, ale
tak¿e uchwycenie rodowiska zewnêtrz-

nego (budowy stanowiska pracy), warunków wykonywania czynnoci, czynników, które mog¹ wp³ywaæ na sposób
wykonywania analizowanej czynnoci.
Dodatkowo zastosowanie dwóch metod
rejestracji czynnoci pozwala dok³adnie
uchwyciæ pocz¹tek i koniec badañ, a tak¿e wybraæ z ca³ego procesu rejestracji
szczególnie interesuj¹ce fragmenty do
analizy.
Goniometry wykorzystywane by³y od
dawna do analizy ruchu w stawach zawiasowych (³okciowym i kolanowym).
Jednak biomechaniczna analiza czynnoci by³a znacznie ograniczona z uwagi na
z³o¿one ruchy w innych stawach. Obecnie uporano siê z tym problemem, tak
wiêc mo¿liwy jest pomiar k¹tów w dwóch
lub trzech osiach jednoczenie, a dodatkowo torsiometry umo¿liwiaj¹ pomiar
k¹tów przy pronacji/supinacji na przyk³ad
w stawie biodrowym. Zestaw goniome-

scu (przesuniêcie kilka centymetrów)
mo¿e powodowaæ pomiar innego k¹ta ni¿
zamierzony, co nie daje powtarzalnoci
wyników.

Rys. 2. System goniometryczny

Rys. 3. Schemat pracy goniometrów oraz przyk³ad umieszczenia goniometrów na koñczynie górnej osoby
badanej

trów i torsiometrów [1] przedstawiono na
rys. 2. Schemat pracy goniometrów oraz
sposób ich umieszczania na ciele osoby
badanej zaprezentowano na rys. 3.
G³ówne zalety goniometrów to [2,12]:
 ³atwoæ w u¿yciu i relatywnie niska
cena,
 ³atwa interpretacja otrzymanych
wartoci,
 du¿a powtarzalnoæ wyników,
 ³atwy nadzór nad badaniami (podczas badañ badany segment jest widoczny, dodatkowa rejestracja video).
Jak zaprezentowano to na rysunkach
goniometry nie ograniczaj¹ ruchu, ³atwo
siê wyginaj¹ w zale¿noci od k¹tów w
stawach. Nale¿y jednak zwracaæ uwagê
na sposób zamocowania, gdy¿ umieszczenie czujników w nieodpowiednim miej-

Rys. 4. Przyk³adowe przebiegi k¹tów stawowych
podczas pracy: a  zginanie w stawie ³okciowym,
b  zginanie (+)/prostowanie (-) ramienia, c  odwodzenie (+)/przywodzenie (-) ramienia, d  zginanie (+)/prostowanie (-) nadgarstka
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Po wczytaniu danych do pamiêci komputera otrzymuje siê przebiegi k¹tów stawowych podczas pracy (rys. 4).

Analiza danych
Analizê danych zebranych z goniometrów przeprowadza siê za pomoc¹ specjalnie w tym celu  w ramach realizacji pracy  opracowanego programu Analiza.
Umo¿liwia on:
 czytanie danych z goniometrów zapisanych w trybie ascii,
 przeliczenie zebranych danych na
wartoci k¹tów,
 znalezienie wartoci ekstremalnych,
wyliczenie: wartoci redniej, liczby
przejæ przez zero, pola powy¿ej lub poni¿ej zadanej wartoci k¹ta dla ka¿dego z
mierzonych parametrów,
 wyliczenie procentowej iloci czasu
pracy, podczas której k¹t w stawie by³
wiêkszy lub mniejszy ni¿ zadana wartoæ,
 obliczenie dystrybuanty dla danych
eksperymentalnych, odciêcie danych
brzegowych, których prawdopodobieñstwo jest mniejsze ni¿ 0,1 (p(0,1), p(0,9)),
 generowanie pliku wynikowego z
danymi i rezultatami obliczeñ.

Ocena analizowanej czynnoci
Do analizy i oceny czynnoci wykorzystano wykonane przez program Analiza obliczenia dystrybuanty dla danych
eksperymentalnych. Obliczono wartoci
k¹tów, w których stawie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia jest mniejsze ni¿
0,1. Nastêpnie odciêto dane brzegowe, a
otrzymane wartoci maksymalne (p(0,9))
i minimalne (p(0,1)) porównano z dopuszczalnymi zakresami ruchu podczas pracy.

Zakresy k¹towe w stawach sklasyfikowano nastêpuj¹co:

DOPUSZCZALNE

- dla tego zakresu k¹tów czynnoæ mo¿e
byæ wykonywana bez ograniczeñ czasowych, obci¹¿enie uk³adu miêniowoszkieletowego jest optymalne, nie ma zagro¿enia utraty zdrowia. Nie ma potrzeby przeprowadzania zmian na stanowisku pracy.

WARUNKOWO
DOPUSZCZALNE

- czynnoæ mo¿e byæ wykonywana w
ograniczonym zakresie, gdy¿ pozycje
mog¹ mieæ negatywny wp³yw na obci¹¿enie uk³adu miêniowo-szkieletowego.
Zmiany na stanowisku pracy powinny byæ
przeprowadzone w najbli¿szej przysz³oci.

NIEDOPUSZCZALNE

- czynnoæ nie powinna byæ wykonywana ze wzglêdu na du¿e obci¹¿enie uk³adu
ruchu i du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia dolegliwoci. Zmiany na stanowisku powinny byæ przeprowadzone tak
szybko, jak to tylko mo¿liwe.
Do celów analizy pozycji przy pracy
stworzono karty oceny poszczególnych
k¹tów (rys. 5). Opracowano je wykorzystuj¹c zakresy optymalne wed³ug danych
z literatury [14], lecz przede wszystkim
oparto siê na projekcie normy europejskiej
prEN 1005-4:1997 (ISO/TC 122/WG4 N
252) [8], który zawiera zalecenia dotycz¹ce pozycji tu³owia, g³owy, koñczyn górnych i dolnych przy pracy oraz dopuszczalnego czasu ich utrzymania.
Porównanie zmierzonych k¹tów w
stawach z wartociami dopuszczalnymi pozwala na ocenê pozycji, a przez
to obci¹¿enia uk³adu ruchu.

ZGINANIE I PROSTOWANIE TU£OWIA W P£ASZCZYNIE STRZA£KOWEJ
(NA PODSTAWIE PROJEKTU NORMY prEN 1005-4[8]

Rys. 5. KARTA 1 do oceny pozycji przy pracy

22

***
Impulsem do opracowania metody
by³o pojawienie siê projektu normy europejskiej [8], która podaj¹c wartoci dopuszczalne k¹tów w stawach nie podaje
sposobu ich pomiaru i zasad oceny. Opracowana metoda jest wiêc wa¿nym elementem, który umo¿liwi wdro¿enie normy w Polsce.
Metoda umo¿liwia ³atw¹ i szybk¹ analizê i ocenê pozycji przy pracy. Wykorzystanie goniometrów gwarantuje rzetelne,
dok³adne pomiary k¹tów w stawach. Dodatkowo ³atwa jest interpretacja wartoci
otrzymanych z pomiarów za pomoc¹ goniometrów oraz du¿a powtarzalnoæ wyników.
Z kolei ocena oparta na dopuszczalnych wartociach zaczerpniêtych z normy daje metodzie gwarancjê prawid³owej
oceny czynnoci. Wartoci dopuszczalne
k¹tów stawowych w normie opracowywane by³y przez wielu naukowców z ró¿nych dziedzin, wielokrotnie dyskutowane i sprawdzane eksperymentalnie. Oznacza to, ¿e metoda oparta jest na dobrych
fundamentach. Ponadto metoda umo¿liwia wprowadzenie dodatkowych danych
i ci¹g³e dostosowywanie jej do najnowszych danych normatywnych.
Natomiast wad¹ metody jest mo¿liwoæ pomiaru tylko czterech k¹tów stawowych jednoczenie. Jej zastosowanie
ogranicza siê wiêc do analizy czynnoci
mniej skomplikowanych lub analizy wybranych czêci cia³a, np. tylko koñczyny
górnej.
Niemniej metoda rejestracji parametrów fizycznych czynnoci roboczych
mo¿e byæ wykorzystana podczas analizy
obci¹¿enia uk³adu ruchu cz³owieka na stanowiskach pracy. Mo¿liwe bêdzie okrelenie koniecznoci wprowadzenia zmian
na stanowiskach, gdzie obci¹¿enie uk³adu ruchu jest zbyt du¿e. W ten sposób
mo¿na zapobiegaæ chorobom i dolegliwociom spowodowanych przyjmowaniem
niew³aciwych pozycji roboczych.
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Uroczysty fina³
pilota¿owego konkursu
Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy

John Bacharach  dyrektor IMC Consulting Ltd wrêcza nagrodê laureatom

25 padziernika br. w sali kongresowej hotelu Marriott w Warszawie odby³a
siê uroczystoæ wrêczenia nagród zwyciêzcom pilota¿owego konkursu Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy.
Inauguracja pilota¿owego konkursu
Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy
nast¹pi³a w listopadzie ub.r. Do konkursu
stanê³o 25 przedsiêbiorstw z bran¿y budowlanej i obróbki drewna z piêciu regionów Polski. Celem konkursu, którego
organizatorem by³a, na zlecenie PHARE,
brytyjska firma konsultingowa IMC przy
udziale Pañstwowej Inspekcji Pracy, by³o
zachêcenie polskich przedsiêbiorców do

Od lewej: Jan Rulewski  pose³ na Sejm RP, cz³onek ROP, Izabella Latoszek 
wicedyrektor Departamentu Warunków Pracy MPiPS, Bo¿ena Borys-Szopa 
przewodnicz¹ca Rady Ochrony Pracy, Danuta Koradecka  dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i El¿bieta Grabowska  wicedyrektor Departamentu Higieny rodowiska G³ównego Inspektoratu Sanitarnego

wdro¿enia sprawdzonego w praktyce Unii
Europejskiej, nowoczesnego systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy. A zatem  przygotowanie Polski do integracji
z Uni¹ Europejsk¹ przez: poprawê bezpieczeñstwa pracy w polskich przedsiêbiorstwach oraz zapewnienie nam praktycznej pomocy w przyjêciu unijnego podejcia do zagadnieñ bhp.
Sporód 20 firm, które pomylnie zrealizowa³y program wdra¿ania systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy organizatorzy wybrali najlepszych:
z bran¿y obróbki drewna:
- PPH WUTEH SA z Torunia

- EKO-BESTER Sp. z o.o. z Ustronia
- Meble KLER z Dobrodzienia woj.
opolskie
z bran¿y budowlanej:
- UNI-MA-JER - przedsiêbiorstwo budowlane z Krakowa
- EXBUD SA BUDOWNICTWO przedsiêbiorstwo budowlane z Kielc
- MARBUD Sp. z o.o. - przedsiêbiorstwo budowlane z Torunia
Przemys³ budowlany jest tradycyjnie
przemys³em wysokiego ryzyka. Przez
wiele lat w ca³ej Europie w przemyle budowlanym odnotowywano najgorsze sta-
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