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PROJEKT CÉLJA: 
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a munkavállalókra ható terhelések csökkentése érdekében
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A ViveLab Ergo Kft. ergonómus és mérnök szakemberei a Secret Hungária Kft. megbízásából gyártóso-
ri átvilágítást és folyamatoptimalizálást végeztek. A megbízó állandó fluktuációval küzdött, és a ter-
melés lassabb volt az elvártnál. A projekt célja az volt, hogy feltárjuk és kiküszöböljük a szűk kereszt- 
metszeteket, továbbá vizsgáljuk a munkavállalókra ható terheléseket, kiemelt figyelmet fordítva arra, 
hogy a munkahely az MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 munkavédelmi szabálynak megfeleljen. A pro-
jekt során megtekintettük a munkautasításokat, megfigyeltük a munkafolyamatokat, megállapítot-
tuk az egyes műveletek ciklus idejét. A továbbiakban megvizsgáltuk a munkavállalókra ható terhelé-
sek nagyságát, és ellenőriztük, hogy megfelelő szerszámok állnak-e rendelkezésre. Megvizsgáltuk, 
hogy a gyártósor különböző részei közti anyagáramlás támogatja-e a termelés optimális feltételeit. 
Felméréseink eredményét és optimalizálási javaslatainkat a ViveLab Ergo szoftverben szimuláltuk 
és teszteltük, így össze tudtuk hasonlítani az eredeti és a tervezett munkafolyama- tokat, ezáltal 
még az átalakítás előtt meggyőződhettünk a projekt sikerességéről, kiszámíthattuk a beruházás 
várható megtérülését. A munkaállomások optimális átalakításának és a feladatok átcsopor-
tosításának köszönhetően egyszerre csökkent a munkavállalókra ható terhelés és 15%-kal tudtuk 
felgyorsítani a futószalag sebességét. Továbbá 1 munkavállalóval csökkenteni tudtuk a vizsgált sor 
munkaerőigényét, és 58%-ára csökkentettük a helyigényt is.



A vizsgálat során a következő módszereket alkalmaztuk:

• Gyárbejárás: Összesen 89 ergonómiai szempontot figyelembe véve feljegyzéseket készítettünk. 
   Megfigyeltük az eszközöket, a munkakörülményeket és a munkavégzés folyamatát.
• Munkavállalói interjú: megkérdeztük a dolgozókat a munka során szerzett tapasztalataikról, a mun-
   ka közben érzett fájdalomról vagy egyéb felmerülő kellemetlenségről.
•  Sorvezetői interjú: megkérdeztük a sorvezetőt a fluktuáció mértékéről, annak okairól és a gyártóso-
   ron felmerült egyéb problémákról. 
• Üzemorvosi interjú: megkérdeztük az üzemorvost esetleges üzemi balesetekről, és a munkavállalók 
   egészségügyi panaszairól.

A megfigyelésekből, interjúkból beérkező adatokat kiértékeltük, majd eszerint pontoztuk és rang- 
soroltuk a munkaállomásokat. Eredményként egy könnyen átlátható táblázatot - úgynevezett deficit 
térképet - kaptunk, melyből világosan kiderült, hol melyik munkaállomáson milyen problémákkal 
kell megküzdenie a vállalatnak. A screening során több terület hiányosságát is feltártuk. A deficit 
térképet a menedzsmenttel közösen értelmeztük és kiválasztottuk, mely munkaterületen szükséges 
a szenzoros mozgásrögzítés és szoftveres elemzés.

A problémák komplexitása miatt ebben az esettanulmányban a feltárt problémák közül kie-
meltünk egyet, így a továbbiakban annak az előszerelő sornak az optimalizálását mutatjuk be, 
mely a gyártósor szűk keresztmetszetét jelentette. Az itt gyártott előtermék készült el a leglassab-
ban, mely hatással volt az egész gyártósorra, ugyanis emiatt nem lehetett növelni a szállítószalag 
sebességét. Ahhoz, hogy a szállítószalag sebessége a megbízó igénye szerint növelhető legyen, az 
előszerelő sornak 44 másodpercenként kellene egy új terméket kibocsátania az eredeti 51 másod- 
perc helyett.

1. LÉPÉS: SCREENING, AZAZ AZ ERGONÓMIAI HATÁSBECSLÉS

A screening célja, hogy termelőegység szinten kategóriákba soroljuk a vállalat munkaállomásait a 
dolgozók terhelésének nagysága, az egészségügyi következmények és a kockázat szempontjából. Ez 
az első fázis azért fontos, hogy minél gyorsabban fel tudjuk mérni a gyártóterület általános állapotát, 
és lássuk, hol a legégetőbb a probléma, hol szükséges azonnal változtatni.



2. LÉPÉS: SZENZOROS MOZGÁSRÖGZÍTÉS

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy az előszerelő soron belül pontosan hol lehet a probléma, és azt 
hogyan lehet kiküszöbölni, objektíven mért adatokra volt szükségünk. Ezért az előszerelő soron dol-
gozók munkavégzését a testükre szerelt 17 darab, drót nélküli, inerciális szenzorral rögzítettük. Ezek 
a szenzorok gyorsan és egyszerűen kalibrálhatóak, nem akadályozzák a termelést. Nem befolyásolják 
a mozgást sem, így a munkavállalók a természetesen mozogva végezhetik a munkájukat. Az optikai 
szenzorokkal ellentétben itt nincs szükség kamerarendszerre, és az Xsens Motion Capture technoló-
giájának köszönthetően az elektromágneses hullámok sem torzítják az adatfelvételt.

17 inerciális szenzor rögzíti a
 munkavállaló mozgását

A ViveLab Ergo szoftver megjeleníti
 és elemzi a felvett mozgást

Az adatfelvétel során körülbelül két óra alatt rögzítettük az 5 különböző munkafolyamatot. Ezzel a 
lépéssel befejeződött a gyártóterületen a munka, az adatok elemzése már mindig a gyártóterületen 
kívül, a ViveLab Ergo irodájában zajlik.

A Motion Capture rendszerek valósághűen, gyorsan, objektíven és precízen rögzítik a mozgás min-
den részletét, azonban nem adnak választ arra a kérdésre, hogy a gyakran ismétlődő mozdulatok a 
munkavállaló számára kényelmesek-e, a különböző testrészekre ható terhelések az elfogadható tar-
tományba esnek-e vagy hosszútávon veszélyeztetik a munkavállaló egészségét. 

Ezen kérdések megválaszolására hét, nemzetközileg ismert és elismert ergonómiai analízis módszert 
használhatunk, melyek mind implementálva vannak a ViveLab Ergo szoftverbe. Ezek a módszerek 
értékelik a testhelyzeteket és ellenőrzik, hogy az egyes testrészek terhelése meghaladja-e az elfogad-
ható határértéket.



3. LÉPÉS: VIVELAB ERGO SZIMULÁCIÓ ÉS ANALÍZIS

3.1 LÉPÉS: VIVELAB ERGO SZIMULÁCIÓ

A ViveLab Ergo szoftverbe maximum 50mx50m alapterületű gyártóegység CAD modellje importál-
ható be. Amennyiben nem áll rendelkezésre a CAD modell, akkor ilyen méretű gyártó egység építhető 
fel a rendelkezésre álló elemi geometriákból. Nagyobb méretű üzemi egységet részekre bontva lehet 
szimulálni, és vizsgálni.

A Secret Kft. nem rendelkezett a munkaállomások CAD modelljével, ezért az alaprajzok alapján elemi 
geometriákból építettük fel az előszerelő sort. Az így készült egyszerű környezetmodell esetünkben 
elegendő volt ahhoz, hogy különböző elemzéseknek és vizsgálatoknak vethessük alá a munkafolya-
matokat, és ezek kapcsolódási pontjait.

Amikor szeretnénk mélyrehatóan vizsgálni, hogy a munkaállomások és a munkaeszközök ergonó-
miai szempontból és hatékonyság tekintetében megfelelőek-e, és szeretnénk precízen elemezni a 
munkavégzés folyamatát, akkor szükség van a munkaállomás CAD modelljére. Ennek hiányában a 
munkaterület 3D scannelésével tudjuk előállítani a szükséges modellt vagy geometriákból építhetjük 
fel a környezetet.

A képen a zöld és kék körben lévő zászlók és a köztük lévő vonalak a dolgozók által bejárt utat mutat-
ják. A vastag fehér nyilak a termék útját jelzik az előszerelő soron, a fehér számok pedig a munkaál-
lomásokat.

A környezet felépítése után virtuális humán karaktereket hoztunk létre, és a szenzorok által rög-
zített mozgásfájlokat hozzárendeltük az egyes karakterekhez. Ennek köszönhetően megkaptuk a 
gyártósor és az ott végzett munkafolyamatok digitalizált verzióját.

Munkaállomás vázlatos képe (CAD fájlok hiányában)



Az eredeti munkafolyamatok bemutatása:

A vizsgált gyártósoron a kábelrendező dobozok előszerelése történik. Itt a dolgozók több lépésben kábeleket 
fűznek és tekernek egy műanyag dobozba és egyéb alkatrészeket helyeznek bele, majd ezt a kábeltartó dobozt 
acéllemezre szerelik, mely a végtermék alkatrésze. Amint ez elkészült egy köztes tárolóba helyezik, ahonnan 
egy másik munkavállaló a gyártósoron érkező termékre szereli. Az előszerelősor terület szükséglete 41 m2. 
A képen látható tárolók feltöltését más munkások végzik, akik az egész gyártósor alapanyag-ellátásáért felel-
nek, az ő munkájuk nem képezte a vizsgálatunk részét.

1. Kábelező állomás: A két munkavállaló a mellettük elhelyezett, világoszölddel jelzett tárolókból az asztalra 
helyezik a szükséges kábeleket és a kábelrendező dobozt. Ezt követően az asztalon elvégzik ezeknek az ösz- 
szeszerelését és összeragasztását. Befűzik, feltekerik és rögzítik a kábeleket. A munkafolyamat befejeztével az 
asztalnak középen kinyúló részére helyezik a kész kábelezett dobozt. A dolgozóknak elég helyük van, hogy 4-5 
kábelrendezőhöz való alkatrészt oda tudjanak készíteni a munkaasztalukra, de ezeket mindig saját maguknak 
kell pótolni a tárolóból.

2. Előszerelő 1: A munkavállaló az imént említett asztal középső kinyúló részéről elveszi a kábelezett dobozo-
kat, valamit a neki jobbra elhelyezett tárolóból elvesz egy nagyobb alkatrészt, amit összecsavaroz a kábelezett 
dobozzal. Majd az asztal közepére helyezi, hogy a másik dolgozó el tudja azt venni. A munkavállalónak min-
den új termék készítésekor el kell sétálnia a neki jobbra elhelyezett tárolóhoz.

3. Előszerelő 2: A munkavállaló az előző dolgozó által az asztalra készített terméket elveszi, majd egy továb-
bi kupakot helyez és csavaroz a termékre. Ezt követően elvégzi a termék tömítését. Mindezek végeztével a 
képen látható narancssárga tárolóra helyezi a terméket.

4. Felszerelő: A munkavállaló elveszi a narancssárga tárolóról a terméket és a fekete színnel jelzett gyártóso-
ron érkező gyártmányra szereli.

3.2 LÉPÉS: VIRTUÁLIS ERGONÓMIAI ANALÍZIS A VIVELAB ERGO SZOFTVERBEN

Miután felépítettük a virtuális környezetet és importáltuk a mozgás fájlokat, lefuttattuk az ergonó-
miai analíziseket. A szoftver 7 ergonómiai analízis szerint értékeli az adott munkavállalók testhely-
zeteit -  RULA, OWAS, NASA-OBI módszerek, az ISO 11226, EN 1005-4 szabványok, Spagetti diagram 
és Elérhetőségi teszt - és ellenőrzi, hogy az egyes testrészek terhelése meghaladja-e az elfogadható 
határértéket. A precíz mozgásrögzítésnek köszönhetően a szoftverbe épített analízisek kiszűrik azo-
kat a rossz mozdulatokat, testtartásokat is, melyek a szenzorok nélkül talán fel sem tűntek volna, 
vagy egy esetleges kitakarás miatt rejtve maradtak volna.

A 3D környezetben futó animációval egyidejűleg a szoftver paneljein megjelenik az analízisek 
értékelése, az eredmények a vizsgált testrészek esetén valós időben követhető. A részletes elemzés-
hez exportáltuk az analízis riportokat, melyek szögekre és századmásodpercekre lebontva kiemelik 
azokat a pozíciókat, melyeket a terhelések csökkentése érdekében módosítani szükséges.



STEP 3.3: ANALÍZIS RIPORT KIÈRTÈKELÈSE

RULA analízis régen és most

Eredetileg a RULA analízis kézi ergonómiai kiértékelő módszer volt. Az hagyományos módszer sze-
rint az ergonómusok az adott munkafolyamat során vizuális megfigyelés alapján pontozták a test-
tartást vizsgált testrészenként úgy, hogy a testrészek szemmel megbecsült helyzetét hasonlították 
szögtartományokkal, melyek a kényelmes, kényelmetlen, illetve hosszabb vagy akár rövidebb ideig 
elviselhetetlen testhelyzeteknek felelnek meg. A munkafolyamat végső értékelése a dolgozó egész- 
ségére nézve legkritikusabb mozdulat alapján történt. Az így végzett analízis során a kritikus mozdu-
lat időtartama és kezdő időpontja csak becsléssel volt meghatározható, így az optimalizálás során 
lehetetlen volt precíz mérnöki munkát végezni.

Ezzel szemben a mozgás szenzoros rögzítésének köszönhetően a ViveLab Ergo szoftver másod-
percenként hatvanszor abszolút objektív módon értékeli ki a testrészek helyzetét. A részletes do-
kumentációból a kritikus mozdulatok időtartama és kezdő időpontja precízen kiolvasható.

A RULA módszer hetes skálán pontoz. A pontok az intézkedés sürgőssége alapján négy kategóriába 
vannak sorolva. A ViveLab Ergo szoftver statisztikai alapon kiértékeli a munkafolyamatot, és ennek 
eredményeként egy tortadiagram születik. Ebből kiolvasható, hogy az idő hány százalékában volt a 
pontozás eredménye a hetes skála egyes fokozatainak megfelelő, illetve az idő hány százalékában 
esik a mozgás az egyes intézkedési kategóriákba.

RULA analízis eredménye a ViveLab Ergo riport szerint

A projekt során mind az öt dolgozó mozgásának RULA diagramját egyesével elkészítettük. Ezt kö-
vetően a kapott diagramokat átlagoltuk, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy az itt végzett munka-
folyamatok összességében milyen mértékben terhelik a munkavállalókat. Ezt az összesített ered-  
ményt mutatja be a lenti diagram.

Az öt munkaállomás munkafolyamatainak átlagolt RULA diagramja

44,6 %

29,5 %

10,3 %

15,6 %

Az összesített diagramból kiolvasható, hogy az átlagolt RULA pontérték a munkafolyamat mindösz-
sze 10,3%-ban jelez ergonómiai szempontból teljes mértékben megfelelő testmozgást, 15,6%-ban 
további megfigyelés szükséges, 44,6%-ban szükséges vizsgálat és korrekció, valamint 29,5%-ban 
azonnal kell intézkedni.



További alkalmazott analízis módszerek

A munkafolyamatokat elemeztük a továbbiakban a NASA ergonómiai analízis módszer szerint, meg-
vizsgáltuk az ISO 11226 és EN 1005-4 szabványok alapján, és elkészítettük a részletes RULA analí-
zis dokumentációt is. Megvizsgáltuk, milyen kritikus testtartások fordulnak gyakran elő, illetve mely  
mozdulatsorok lassítják nagymértékben a munkafolyamatot. A mozgások vizsgálata során kiszűrtük 
a munka eredményességéhez nem feltétlenül szükséges mozdulatokat, és megkerestük a módot, 
ahogy ezeket ki lehet küszöbölni. Ezáltal sikerült a ciklusidőt csökkenteni, és lehetővé vált a szállító-
szalag gyorsítása.

Ciklusidők vizsgálatának eredménye

A táblázat megmutatja az egyes állomásokon végzett feladatok ciklusidejét, azaz hogy a munkavál- 
laló mennyi időt tölt az általa végzett munkafolyamat elvégzésével. Ahogy a lenti táblázatban is lát-
ható, a kábelező munkafolyamat elvégzéséhez majdnem kétszer annyi időre van szükség, mint a töb-
bi munkafolyamathoz. Ez az oka annak, hogy ebből a munkaállomásból két darabra is szükség van, 
csak így tudják biztosítani a kábelezőt követő munkafolyamat megfelelő ellátását.

Az alapanyagokat a munkavállalóknak bizonyos időközönként pótolniuk kell. Ezért, hogy egységes 
képet kapjunk a munkafolyamatok időtartamáról, a munkaállomásokhoz tartozó ciklusidőkbe bele-
kalkuláltuk az alapanyagért történő sétát is azokban az esetekben is, ahol ezt nem minden terméknél 
kell megtenni. Tehát, ha valahol csak minden 4. termék után kell ismételten utánpótlásért menni, ott 
a termékért való séta idejének a negyede került a ciklusidőhöz hozzáadásra.

A táblázatból látható, hogy az előszerelő sor eredetileg 51 másodpercenként volt képes egy új 
előterméket a gyártósor számára előállítani. Ezt a ciklusidőt a gyártósor futószalagjának a megren-
delő által kívánt felgyorsításához 44 másodpercre vagy az alá kellett csökkenteni. Ehhez majdnem 
minden munkafolyamat ciklusidejét csökkenteni kellett.

Munkaállomás megnevezése Ciklusidő [s]

Kábelező állomás – 2 munkahely

Előszerelő 1 állomás

Előszerelő 2 állomás

Felszerelő állomás

78/2=39

47

51

45

Kivonat a ViveLab Ergo szoftverből exportált ISO11226 analízis riportból



A feltárt problémák általános ismertetése

Egyik legnagyobb gondnak a hely szűkösségét láttuk. Emiatt a munkaállomás egyes részeit nehéz volt 
megközelíteni, a tárolókat nem lehetett jól elhelyezni, a dolgozók munkavégzése közben a kollégák és 
az eszközök gyakran voltak útban.

Bár a dolgozóknak kis tömegű munkadarabokat kellett mozgatni, azonban nagy gyakorisággal, ezért 
ez így is jelentősen terhelte a munkavállalók váz- és izomrendszerét. A rosszul szervezett anyagmoz-
gatás következtében rendetlenség alakult ki. A dolgozók egymást akadályozták a munkában.

Súlyos problémának találtuk, hogy az álló munkavégzés izomfájdalmakat, fáradságot okozhat, és 
hosszútávon váz-izomrendszeri megbetegedésekhez vezethet. A munkakörnyezet hiányos kialakítása 
miatt a tárgyak nehezen voltak megfoghatóak és mozgathatóak, ami kéz ízületi fájdalmakat okozott. 
Gyakoriak voltak a kényelmetlen, kényszeredett testtartások, mint például termékekért való leha-
jolás vagy szerelés közben az asztal fölé hajlás. Továbbá rendszeres volt az emelt helyzetű kartartás, 
váll feletti emelés.

A munkaállomások kialakításánál alapvető méretilleszthetőségi problémákat találtunk. A munkama-
gasságok nem voltak megfelelőek. A tárolók magassága sem elégítette ki az elvárásokat. Ez nagy- 
mértékben megnehezítette a dolgozók munkáját és az egészségre hosszú távon káros testtartásokat 
kellett a dolgozóknak felvenni.

Gyakoriak voltak az elérhetőségi problémák. A munkavállalóknak többször kellett messzire nyú-

jtózkodniuk egyes eszközökért, alkatrészekért. Azt tapasztaltuk, hogy a szerszámok és alkatrészek 
tárolása logikátlan volt. Ezek nehezen voltak hozzáférhetőek, a munkavállalótól messzebb voltak el-
helyezve. Értékes másodperceket vesztegettek el a dolgozók azzal, hogy a különböző alkatrészekért, 
szerszámokért sétáltak, illetve nyúltak. A fölösleges mozdulatok a dolgozókat fárasztották, és több 
esetben kényelmetlen testtartásokkal jártak.

Több esetben fordultak elő gyakran ismételt mozdulatok és statikusan kitartott, kényelmetlen test-
tartások. Ahogy a lenti ábrán is látható, a csukló ízület terhelése is jelentős volt, mivel a kézfej a ciklus 
idő nagy százalékában emelt vagy oldalra billentett helyzetben volt.

Minden munkaállomásnál túl magas volt a zajszint, amit főként a vállalat további gyártósorán lévő 
gépek okoznak.

Kivonat a ViveLab Ergo szoftverből exportált részletes RULA analízis riportból



Az egyes állomásokon feltárt problémák:

1. Kábelező állomás:

•  A tárolók távoli helyzete miatt nagy mennyiségű előtermék volt egyszerre az asztalra helyezve. 
    Emiatt az asztalon rendetlenség volt.
•  Az egész napos álló munkavégzés rendkívüli mértékben terheli a dolgozók váz-izomrendszerét. En-
    nek enyhítésére nem volt rendelkezésére bocsátva semmilyen támasz, szék vagy álláskönnyítő 
    szőnyeg.
•  A munkavállalók fölöslegesen, nagy mennyiségű időt elvesztegetve sétáltak a tárolók és a munka-
    helyükként szolgáló asztal között.
•  A dolgozók rendelkezésére bocsátott szerszámok sem segítették megfelelően a munkavégzést. Pél-
    dául a kábelek összeragasztásához használt szigetelő szalag tárolási módja is megnehezítette annak 
    használatát.
•  Amint a fenti képen is látható, a két munkavállaló által közösen használt asztal magassága nem tet-
     te kényelmessé a munkájukat. Két különböző magasságú munkavállaló dolgozik az asztalnál. Ennek 
    a magassága csak a magasabb dolgozónak felelt meg.
•  A tárolók magassága sem volt megfelelő. A munkavállalóknak minden alkalommal mélyen előreha-
    jolva kellett kivenniük a termékeket a tárolóból, ahogy ezt a lenti ábra is bemutatja.
•  Az alkalmazottak csuklói nagyfokú terhelésnek voltak kitéve a szerelési és kábelezési műveletek  
    közben.

A munkavállaló testhelyzete a szükséges termék tárolóról történő elvétele közben



2. Előszerelő 1 állomás:

•  A dolgozónak itt is sokat kell sétálnia a tárolóhoz a neki szükséges termékekért. Itt lassítja, és to-
     vábbi terheléseknek teszi ki a munkavállalót, hogy nagyobb termékeket vesz le a tárolóról, amikből 
     nem fér több az asztalára. Így minden egyes termék szerelésekor el kell sétálnia egy új alkatrészért.
•  Az egész napos álló munkavégzés ennél a munkafolyamatnál is rendkívüli mértékben terheli  dol-
    gozók váz-izomrendszerét, a munkavállaló számára itt sincs álláskönnyítő szőnyeg vagy valamilyen
    támasz, illetve szék rendelkezésére bocsátva.
•  A munkafolyamat során gyakran fordul elő törzscsavarás a köztes asztalon elhelyezett előtermékek 
    miatt.
•  A munkafolyamat elvégzése közben a dolgozó csuklói nagyfokú terhelésnek vannak kitéve.

A munkavállaló testhelyzete a szükséges termék tárolóról történő elvétele közben



3. Előszerelő 2 állomás:

•   A dolgozónak ennél a munkahelynél is hosszú utat kellett megtenni azért, hogy az elkészített mun-
     kadarabot a narancssárga tárolóra helyezze.
•   A munkadarab tárolóra helyezése során váll feletti munkavégzés és görnyedt, előrehajolt testtar-
     tás is előfordult.
•   A munkavállalónak erősen oldalra kellett hajolnia és nyúlnia, amikor a feladathoz szükséges alkat- 
     részt a tárolóból ki kellett vennie.
•   A munkafolyamat elvégzése közben a dolgozó csuklói jelentősen igénybe voltak véve.
•   Az itt dolgozó munkásnak szintén rendkívül megterhelő volt az egész nap állva végzett munka. 
      Ennek enyhítésére itt se nyújtott a vállalat semmilyen megoldást.

A munkavállaló a polc felső polcára 
helyezi a készterméket

4. Felszerelő állomás:

•   A munkavállaló rendkívül kis helyen végezte a munkáját.
•   Gyakoriak voltak a váll feletti kéztartások a termék levétele és a felszerelése közben egyaránt.
•   Gyakran kellett a dolgozónak lehajolnia a polc alsórészén található termékek levételéhez.
•    A már korábban is említett, egész nap állva végzett munka problémája itt is felmerült. Ezen a mun-
      kahelyen sem volt a dolgozó rendelkezésére bocsátva álláskönnyítő szőnyeg, illetve megtámaszko-
     dási lehetőség

A munkavállaló felszereli a gyártósoron érkező 
termékre a polcról levett terméket



4. LÉPÉS: MŰSZAKI TERVEZÉS, VIRTUÁLIS VALIDÁCIÓ

A szoftverből exportált riport egyértelműen kimutatja a megterhelő, felesleges mozdulatokat. Ez az 
objektív mérésen alapuló riport szolgáltatja a mérnöki és ergonómiai tervezés számára lényeges ada-
tokat. Szakembereink ennek alapján állítják össze az intézkedési tervet, mely több lehetséges egyéni, 
szervezeti és műszaki javaslatot tartalmaz.

A szoftverben a terv megvalósítása előtt prototípusgyártás nélkül ellenőriztük, hogy az áttervezett 
munkaállomás és az ott végzett munkafolyamat valóban teljesíti-e a támasztott ergonómiai köve-
telményeket, az ciklusidő elvárt csökkenését és ezzel a hatékonyság növelését.

Áttervezett előszerelő sor bemutatása

A lenti képen látható az új szerelősor ViveLab Ergo szoftverben felépített modellje. Megtartottuk az 
eredeti modellben használt színeket, így a két modellben azonos színnel jelöltük az azonos funkciót 
betöltő objektumokat. Az előszerelő sort egy vonalba rendeztük, ennek köszönhetően az anyagáram-
lás lineáris lett, ezzel gyorsabbá és egyszerűbbé vált.

Az áttervezett előszerelő soron a korábbi két nagyobb munkapad helyett minden dolgozó egy saját 
állítható magasságú asztalnál dolgozik. Így mindannyian a saját testalkatuknak megfelelő magasságú 
asztalnál dolgozhatnak. Ennek az az előnye, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb tartásban 
végezheti a feladatát és így kevésbé viseli meg a munka. Kevésbé terhelődik a dolgozó nyaka, válla, 
gerince. Később fárad el és nagyobb a munkabírása. Számíthatunk arra, hogy a műszak második 
felében sem csökken az alkalmazott teljesítménye, és kevesebbet hibázik.

Tervezés és analízis az antropometriai 
adatbázis segítségével

A kivitelezés előtt prototípusgyártás nélkül 
ellenőrizzük a terveket



Az asztalnál tevékenykedő munkavállalók számára egy-egy szék elhelyezését javasoltuk, így váltogat-
hatják, hogy az állva vagy ülve dolgoznak. Ezt az állítható magasságú asztal lehetővé teszi. A dolgozók 
részére görgős székeket javasoltunk, így könnyen közelebb gurulhatnak a tárolóhoz vagy a görgősor-
hoz.

A készülő termékek továbbítására az egyes munkafázisok között görgősorok beépítését javasoltuk, 
így kevesebbet kell a termékeket emelni, a munkavállalók egyszerűen áttolhatják őket a következő 
asztalra. Az átrendezés előnye a rendetlenség megszűnése is, amit eddig az asztalon felgyülemlő 
munkadarabok és alkatrészek okoztak. Ahogy későbbiekben a ciklusidők vizsgálatánál is megemlítjük 
majd, az átrendezés a munkafolyamatok, és ezzel a termékek előállítási idejének lecsökkenésében is 
szerepet játszott.

Ezen kívül a szerszámok és alkatrészek tárolását is racionalizáltuk. A tárolók közelebb kerültek a dol-
gozókhoz és az alkatrészek könnyebben elérhetőek lettek. Az új munkafolyamat szerint a világoszöld 
tároló és az asztalon lévő kisebb tárolók feltöltését nem az adott munkaállomáson dolgozó személy, 
hanem a sor feltöltő végzi. A narancssárga tároló feltöltését a hármas számú dolgozó végzi. Ide kerül-
nek az előszerelő soron elkészült darabok. A narancssárga tárolónak normál esetben csak 1-2 polcára 
kerül termék, mivel a négyes számú dolgozó folyamatosan szereli fel őket a gyártósoron érkező vég-
termékekre. A szállítószalag esetleges leállása esetén azonban a szükségesnél nagyobb narancssárga 
tároló lehetővé teszi a munkadarabok felhalmozását, így az előszerelő sornak nem kell leállnia. A 
fenti sematikus ábrán nem látható, de a használt szerszámokat ergonómiai szempontból megfelelőb-
bekre, könnyebben használhatókra cseréltük és elhelyezésükön is változtattunk (A megrendelővel 
kötött titoktartási szerződés miatt ezeket a változtatásokat nem tudjuk részletesen bemutatni).

Áttervezett előszerelő sor vázlatos képe



1. Kábelező állomás

Ezen a munkaállomáson javasoltuk a fent emlí-
tett állítható magasságú asztal (A) és ergonomi-
kus szék alkalmazását. Így elértük, hogy a dolgo-
zónak nem kell egész nap azonos testhelyzetben 
dolgozni. Az összeszerelendő alkatrészek tároló-
ját (B) a munkahely közelébe helyeztük el, ezzel 
megspóroltuk az alapanyagokért megtett utat. A 
munkafolyamatot is részeire bontottuk, és máso-
dik fázisát átadtuk a következő dolgozónak. Ezen 
a munkaállomáson csak az összeszerelés folyik, 
a ragasztás már a következő dolgozó feladata 
lett. A munkadarabok továbbítása a szomszédos 
alkalmazotthoz az asztalok között elhelyezett 
görgősoron (C) történik, így sokkal gyorsabban, 
kevesebb fölösleges mozdulattal átjuttatható a 
munkadarab a következő munkahelyre.

Kábelező munkaállomás

2. Előszerelő munkaállomás 1

Ebben az esetben is változtatható magasságú 
asztal („A”) segítségével ülő-álló munkahellyé 
alakítottuk az állomást. Ezzel tudtuk a dolgozót 
legjobban tehermentesíteni. A munkafolyamat 
során, a dolgozó oldalra nyúl a „B” jelű görgőso-
ron beérkező munkadarabért, majd elvégzi a ra-
gasztást, amit eredetileg az előző dolgozó vég-
zett volna. A nagyobb alkatrészek tárolását itt is 
a munkaállomás mellé terveztük. A tárolót „C” 
betű jelöli az ábrán. Ennél a dolgozónál is ki-
iktattuk az alapanyagokért megtett utat. Ezáltal 
gyorsítottuk ezt a munkafolyamatot is. Utolsó 
lépésben a dolgozó összecsavarozza a darabo-
kat, majd a „D” jelű görgősorra tolja. Előszerelő munkaállomás 1

KORREKTÍV ÁTTERVEZÉS MUNKAÁLLOMÁSONKÉNT

A
C

B

A
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B
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3. Előszerelő munkaállomás 2

Ennek a munkaállomásnak is megtörtént az 
ülő-álló munkahellyé alakítása egy változtat-
ható magasságú (A) asztal segítségével, mivel 
itt is a folyamatos álló munkavégzés terhelte 
legnagyobb mértékben a dolgozót. A munka-
folyamatot itt a következőképpen optimalizál-
tuk: a munkavállaló elveszi a „B” betűvel jelzett 
görgősorról a munkadarabot, melyen elvégzi a 
korábbi feladatát. Emellett az eredetileg az előző 
munkavállaló által végzett csavarozás egy részét 
is ő fejezi be. Ezt követően oldalra helyezi a „C” 
jelű narancssárga tárolóra az általa befejezett 
munkadarabot.

4. Felszerelő munkaállomás

A munkavállaló úgy, mint korábban is, elveszi a 
narancssárga tárolóról (A) a terméket és a fekete 
színnel jelzett gyártósoron (B) érkező gyártmá-
nyra szereli azt. Ennél a munkaállomásnál egy 
dobogó (C) alkalmazását javasoltuk, amire rááll-
va a munkavállaló könnyebben feléri a gyártóso-
ron szerelendő terméket (D). Ezenkívül az általa     
használt szerszámok pozíciója is racionalizálva 
lett. Helyzetüket úgy határoztuk meg, hogy minél 
közelebb kerüljenek a felhasználásuk helyéhez 
és a dolgozónak kézre álljanak. Így a szerszámok 
elvétele és használata során is értékes másod-
perceket tudtunk megtakarítani.

Előszerelő munkaállomás 2

Felszerelő munkaállomás

A

C

B

D

A

C

B



A PROJEKT EREDMÈNYEI

Az teljes projekt a felméréstől kezdve a műszaki tervezésen át a virtuális validációig nagyjából 12 
munkanapot vett igénybe. Az elvégzett átalakítások legnagyobb eredménye, hogy sikerült a megbízó 
által kitűzött célnak megfelelően csökkenteni az előszerelő soron összeállított munkadarab ciklus 
idejét, így lehetőség volt a szállítószalag felgyorsítására. Ezzel a végtermék előállításához szükséges 
idő is csökkent. 

A szállítószalag sebessége az eredetihez képest 15%-kal növekedett. A gyorsabb termelés éves szin-
ten körülbelül 75 millió forinttal növeli a cég bevételeit. Emellett további siker, hogy a kábel doboz 
szerelő munkahelyen egy munkással kevesebbet kell alkalmazni, mégis gyorsabb a termelés. Ezzel 
nagyjából évente körülbelül 4 millió forint bérköltségét takaríthat meg a cég. Emellett a sor alapa-
nyagokkal történő feltöltése is sokkal gördülékenyebbé vált. Az új előszerelő sor terület igénye 24 
m2. Összeggel nehezebben kifejezhető a dolgozók egészségének védelmében elért eredmények. A 
váz-izomrendszeri megbetegedések megelőzése anyagi megtakarításokat is jelent, hiszen a táppén-
zes napok költsége jelentősen csökken.

Ciklusidők kiértékelése

Az alábbi táblázat foglalja össze az eredeti és az átalakított munkafolyamatokhoz tartozó ciklusidőket.

Az előszerelő soron eredetileg 51 másodpercenként készült el egy munkadarab. Azonban volt egy 
olyan munkafázis, ami 78 másodpercig tartott, ezért ennek a feladatnak az elvégzésére a vállalat 
kénytelen volt két munkavállalót alkalmazni. Így nagyjából 39 másodpercenként tudott ez a munkaál-
lomás egy munkadarabot továbbadni. A táblázatból kiolvasható, hogy minden munkafázisnál si-
került a kívánt 44 másodperc alá csökkenteni az elvégzéséhez szükséges időt. Ez jórészt az ösz-
szeszerelendő alkatrészek elhelyezésének és egyes lépések átcsoportosításának köszönhető. Az 
átszervezésnek köszönhetően sikerült eggyel kevesebb dolgozóval is gyorsabban termelni. Így egy 
dolgozó átkerülhet másik területre, ahol éppen munkaerőhiány van. Ezenkívül nagy szerepet játszott 
a megfelelő szerszámok használata, valamint a dolgozók komfort érzetének javítása.

Munkaállomás megnevezése
Ciklusidő [s]

Kábelező állomás

Előszerelő 1 állomás

Előszerelő 2 állomás

Felszerelő állomás

78/2=39 (2 dolgozó)

47

51

45

Eredeti munkafolyamatok

43 (1 dolgozó)

40

42

39

Átalakított munkafolyamatok



Az eredeti és az átalakított munkafolyamatok analízisei

Az áttervezett munkaállomásoknál is elvégeztük a ViveLab Ergo szoftverrel azokat az ergonómiai analí-
ziseket, amelyeket az eredeti munkaállomásoknál is megvizsgáltunk. A szoftverből exportált riport az 
egyes munkaállomások analízis értékeit részletezi. Ezek közül a RULA módszer szerinti vizsgálatokat 
hasonlítjuk össze.

Az összesített RULA diagramból kiolvasható, hogy az átalakított munkaállomáson dolgozók testtartá-
sa a ciklusidő 23,5%-ban volt ergonómiai szempontból teljes mértékben megfelelő. A ciklusidő to-
vábbi 53%-ban igényel a munkafolyamat a későbbiekben figyelmet, 19,3%-ban van szükség hosszabb 
távon vizsgálatra és változtatásra, és csak 5,2%-ban fordultak elő azonnali korrekciót igénylő test-
helyzetek. Ahogy a diagramokból is látszik, jelentősen sikerült lecsökkenteni az egészséget hosszú- 
távon veszélyeztető testtartások arányát. Ezzel párhuzamosan az egészséges testtartások aránya 
növekedett. Ez a példa rávilágít arra, hogy néhány egyszerű átalakítás segítségével milyen hatal-
mas eredmény érhető el a munkavállalók terhelésének csökkentése érdekében.

Az eredeti munkahelyekhez hasonlóan az átalakítottakat is megvizsgáltuk NASA módszer szerint, 
valamint teszteltük ISO 11226 és EN 1005-4 szabványok szerint. Minden vizsgálat azt mutatja, hogy 
az átalakított munkafolyamat jóval kisebb mértékben terheli a munkavállalókat. 

Kiemelkedő eredménynek tekintjük, hogy sikerült elérni azt, hogy a munkaállomások megfeleljenek 
az MSZ EN 1005-4-es munkavédelmi szabály előírásainak, amely munka közben a géphez viszonyított 
testtartást és mozgást vizsgálja.

A végrehajtott átalakítások hatására a dolgozók kevésbé lesznek kimerültek a műszak végére. Rit-
kábban fordulnak elő váz-izomrendszeri megbetegedések. Emellett az ergonómiai szempontok 
szerint kialakított munkahelyek segítenek megtartani a munkaerőt, hiszen mindenki sokkal szíves-
ebben dolgozik olyan helyen, ahol kényelmesen lehet végezni a munkát.

Előszerelő soron végzett munkafolyamatok átlagolt RULA diagramja

Eredeti előszerelő sor Átalakított előszerelő sor

44,6 %

29,5 %
10,3 %

15,6 %
53 %

5,2 %19,3 %

23,5 %



Munkaterület

Ahogy a fenti táblázatból is látható a munkaállomások területigényét sikerült 41 m2-ről 24 m2-re 
csökkenteni, ez azt jelenti, hogy a helyszükséglet az 58%-ára csökkent.

Munkavállalók száma

Az optimalizálásnak köszönhetően, a kábel szerelő munkafázisból a korábbi két munkaállomás helyett 
elegendő egy, hiszen egyetlen dolgozó el tudja végezni a feladatot annyi munkadarabon, amennyi az 
előszerelő sor többi munkaállomásának ellátásához szükséges.

Konklúzió:
Az itt bemutatott példa jól érzékelteti, hogy egy részletes ergonómiai vizsgálat eredményei alap-
ján sikeresen áttervezett munkaállomás, illetve teljes gyártóegység mennyire meg tudja újítani és 
hatékonyabbá tenni egy egész gyár működését. Már az önmagában is hatalmas eredmény, hogy eg-
gyel kevesebb dolgozóval is gyorsabb a termelés és a szükséges gyártóterület lecsökkent, de az fel-        
becsülhetetlenül pozitív hatású, hogy a munkáltató mindent megtett azért, hogy a váz-izomrendszeri 
megbetegedéseket megelőzze. Ezáltal versenytársainál vonzóbb vállalattá tud válni.

Eredeti előszerelő sor Áttervezett előszerelő sor

5 fő 4 fő

Eredeti előszerelő sor Áttervezett előszerelő sor

41 m2 24 m2



Küldetésünk, hogy a vállalatok széles köre számára tegyük elérhetővé a gyors és precíz háromdi-
menziós virtuális ergonómiai vizsgálatot, elemzést és tervezést. E célkitűzés mentén fejlesztettük 
ki a ViveLab Ergo ergonómiai szimulációs szoftvert, mely segítségével optimális munkakörnyezetek 
és munkafolyamatok alakítható ki az egészség, a hatékonyság, a versenyképesség és a profitabilitás 

növelése, valamint a dolgozói egészségmegőrzés és elégedettség érdekében.

Keressen minket, ha jobban meg szeretné ismerni a ViveLab Ergo szoftver, valamint ergonómiai 
szolgáltatásainkat.

VIVELAB ERGO KFT.          VIVELAB.CLOUD             INFO@VIVELABERGO.COM


