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kockázatbecslés, érzékszervi megfigyelés, interjú
Hol a probléma? eredménye a deficittérkép

DIAGNÓZIS

TERÁPIA

MEGELŐZÉS

SCREENING

MÉRÉS
Eredménye a digitalizált munkakörnyezet és munkafolyamat
Műszeres mérés és adatfelvétel

KORREKTÍV/KONCEPTÍV SZIMULÁCIÓ ÉS ANALÍZIS
megmondja, hogy mi a probléma / eredménye az analízis riport
Assembly: a szimulációhoz szükséges összes virtuális komponens

INTÉZKEDÉSEK
megmondja, hogy  mit és hogyan javítsunk ki / eredménye az intézkedési terv
Követelmény-specifikáció ; egyéni, szervezeti vagy műszaki intézkedések

IMPLEMENTÁCIÓ
Eredménye a javított munkahely
Műszaki megoldás

MEGELŐZÉS
Profil összehasonlítás: eredménye a fenntarthatóság / megmondja, hogy kit és melyik
Munkahelyre érdemes beosztani / konceptív munkahelytervezés



ÜZEM SZINTŰ ERGONÓMIAI HATÁSBECSLÉS
EREDMÉNYE A DEFICIT TÉRKÉP

DIAGNÓZIS – DEFICIT TÉRKÉP

• ergonómia kerék kérdőívvel

• előállítunk egy deficit térképet



ELÉRHETŐSÉGI TESZT 

ANIMÁCIÓ LÉTREHOZÁSA

LÁTHATÓSÁGI TESZT

SPAGETTI DIAGRAM

5 ERGONÓMIAI ANALÍZIS

KOLLABORÁCIÓ

MOZGÁSFÁJL IMPORTÁLÁSA CAD FÁJLOK IMPORTÁLÁSA

AUTOMATIZÁLT RIPORT KÉSZÍTÉS

MIVEL SEGÍTI A VIVELAB AZ ERGONÓMUS MUNKÁJÁT?



MÉRÉS, MUNKAHELYEK PARAMÉTEREINEK BEGYŰJTÉSE 
EREDMÉNYTERMÉK: FELMÉRT ADATOK

DIAGNÓZIS

• a munkavégzés motion capture felvétele

• a gép és a környezeti elemek kézi felmérése
vagy Leica laser scan vagy 3D CAD modellek

• video felvétel

• egyéb releváns adatok felvétele



DIAGNÓZIS, mérőeszközök



OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT ÉS KÖRNYEZETEREDETI MUNKAFOLYAMAT ÉS KÖRNYEZET

KORREKTÍV OPTIMALIZÁCIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=Uh2rpp0gICk&list=PLSP_48GBsX56Wp5oxrtZZEgCAvkI1cGjr&index=3


KONCEPTÍV OPTIMALIZÁCIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=IdZn8LMm_iA&list=PLSP_48GBsX56Wp5oxrtZZEgCAvkI1cGjr&index=4


TERÁPIA

SZIMULÁCIÓ ÉS ANALÍZIS 
EREDMÉNYTERMÉK: ViveLab virtuális munkahely assembly, 
analízis riport pdf formátumban és analízis videó

• Virtuális laboratórium létrehozása
• Geometria komponensek importja és pozicionálása
• Virtuális munkás generálása, paramétereinek beállítása
• Motion capture animáció importja / animáció készítése
• Szimuláció lefuttatása
• Analízis videó elkészítése
• Analízis riport dokumentáció összeállítása és generálása 

pdf formátumban



Szimuláció kiértékelése

A munkafolyamat rögzítése során felvett 
video és mozgás adatok valamint a 
szimuláció kiértékelési szempontjai

Méretdeficitek abban az esetben, ha készült a 
munkahelyről egy Leica lézer szkennelés vagy 
rendelkezésre áll egy 3d digitális modell

1. Populáció adatok ISO 7250-2:2010 
2. Munkamagasság EN 614:2006 
3. Elérési tartományok EN 614 Elérési tartomány diagram 
4. Munkaterület zónák EN 614 (A,B,C) 
5. Mozgási terület EN 614-1 2006 4.1.1, Spagetti diagram 
6. Hozzáférési méretek EN 614 
7. Látási területek 



Szimuláció kiértékelése

Erőkifejtés deficitek abban az esetben, ha lemértük a munkadarabok, illetve szerszámok 
súlyát vagy megmértük a statikus erőkifejtés mértékét:

• emelés, RULA NIOSH 
• hordozás, RULA NIOSH 
• aktív erőkifejtés EN 614 MSKA (Montage spezifische Kraftatlas )

Testtartás deficitek abban az esetben, ha készült a munkafolyamatról XSENS motion capture
felvétel:

• Statikus testtartások ISO 11226 
• Magas végrehajtási frekvencia EN 1005-4 
• Fejfeletti munka RULA 
• Kényszeritett testtartások RULA 



Szimuláció kiértékelése

Munkatartalom deficitek:
• Alulterhelés
• Monotónia 
• Túlterhelés 

Környezeti tényezők:
• Fény 
• Zaj 
• Klíma 

• Hőmérséklet 
• Páratartalom 
• Légmozgás, légcsere 
• légkondicionálás 

• Higiénia 
• Szociális ellátás 



Szimuláció kiértékelése

Munkaminőségi szintek:

• Elvégezhetőség (nem haladja meg az emberi adottságokat és képességeket) 
• Elviselhetőség (nem károsítja az egészséget, minimum nem okoz fájdalmat) 
• Kívánatosság (javítja az életminőséget) 
• Elégedettség ( a munka örömet okoz és fejlődési lehetőséget nyújt) 



Konceptív analízis



TERÁPIA, konceptív analízis NASA/OBI



Terápia: dokumentáció



Korrektív szimuláció ASSEMBLY, CAD modellek felhasználásával



INTÉZKEDÉSEK 
EREDMÉNYTERMÉK: elvi működési javaslatok dokumentációja

TERÁPIA: dokumentáció

• az intézkedések levezetése az analízis riport alapján
• intézkedési terv elkészítése 

• Egyéni intézkedések
• Szervezeti intézkedések
• Műszaki intézkedések

A nyakat és a 
gerincet érő 

nagy terhelés és
hosszú expozíció

KRITIKUS 
ÉRTÉKEK!



TERÁPIA, dokumentáció



TERÁPIA, intézkedések



TERÁPIA, intézkedések implementációja



IMPLEMENTÁCIÓ = INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

TERÁPIA

• Egyéni intézkedések végrehajtása és oktatása

• Szervezeti intézkedések végrehajtása és oktatása

• Műszaki intézkedések tervalternatíváinak kidolgozása

• Műszaki intézkedések megfogalmazása követelmény specifikáció 
formájában

• Munkahelyek műszaki tervezése a követelményspecifikáció alapján

• Műszaki tervek jóváhagyása (quality gate)

• Kivitelezés 

• Üzembe helyezés



01. A munkamagasság álló testtartásra kialakítva

02. A nyak terhelése

03. Vállmagasság feletti munka

04. A felsőtest mozgása

05. Karok mozgása

06. A váll és karok izomterhelése

07. Az alkar és csukló terhelése

08. Az ujjak terhelése

09.  A térd mozgása

10.  Állás, járás, ülés

11. Terhek cipelése

12. Zaj

13. Klíma

14. Világítás

15. Veszélyes anyagok

16. Nedvesség

17. Munkaciklus kötöttség 

18. Információfelvétel

19. Balesetveszély

01. A munkamagasság álló testtartásra kialakítva

02. A nyak terhelése

03. Vállmagasság feletti munka

04. A felsőtest mozgása

05. Karok mozgása

06. A váll és karok izomterhelése

07. Az alkar és csukló terhelése

08. Az ujjak terhelése

09.  A térd mozgása

10.  Állás, járás, ülés

11. Terhek cipelése

12. Zaj

13. Klíma

14. Világítás

15. Veszélyes anyagok

16. Nedvesség

17. Munkaciklus kötöttség 

18. Információfelvétel

19. Balesetveszély



Profil összehasonlítás
1. A munkatárs profiljának elkészítése
2. A munkahely profiljának elkészítése
3. A profil összehasonlítást elvégezni
4. Profil különbségek feltárása

Munkaeszközök optimalizálása 
(műszaki intézkedések)
1.  A munkahely eszköz állapotának leírása
2. Technikai megvalósítás vizsgálata
3. Elfogadtatás, hatékonyság
4. Koncepciók és megoldások megjelenítése
5. A terheléscsökkenés hatásosságának a vizsgálata
6. Technikai és munkabiztonsági feltételek biztosítása

Mozgás, testtartás optimalizálása
(egyéni intézkedések)

1. A munkahely mozgás, testtartás állapotának leírása
2. Mozgás és testtartás optimalizálás
3. Technikai és munkabiztonsági feltételek biztosítása

Munkavégzés flexibilitása (szervezeti intézkedések)
1.A munkahely flexibilitási állapotának leírása
2. A feladatteljesítés flexibilitálásának lehetőségeit vizsgálni
3. Technikai és munkabiztonsági feltételek biztosítása

1. A kiválasztott intézkedések kiértékelése
2. Az intézkedések végrehajtása
3. A realizált intézkedések eredményeinek 
ellenőrzése

Megelőzés: profilösszehasonlítás



Regisztráljon ingyenes próbaverziónkért:

V I V E L A B . C L O U D

Köszönöm a figyelmet!

http://vivelab.cloud/
http://vivelab.cloud/

