Αξιολόγηση εργασιών έλξης και ώθησης βάσει βασικών δεικτών Έκδοση Σεπ.. 2002
Η συνολική δραστηριότητα πρέπει να αναλύεται σε επιµέρους δραστηριότητες. Κάθε επιµέρους δραστηριότητα που ενέχει σηµαντική σωµατική
καταπόνηση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά.

Χώρος εργασίας/δραστηριότητα:

1ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης του χρόνου (Επιλέξτε µόνο µία στήλη )
Έλξη και ώθηση φορτίων για µικρές αποστάσεις
ή µε συχνές στάσεις (η διανυόµενη κάθε φορά
απόσταση δεν υπερβαίνει 5 µέτρα)

Έλξη και ώθηση φορτίων για µεγαλύτερες
αποστάσεις (η διανυόµενη κάθε φορά
απόσταση υπερβαίνει τα 5 µέτρα)

Αριθµός σε µία εργάσιµη ηµέρα

Βαθµοί διαβάθµισης
του χρόνου

Συνολική απόσταση σε µία εργάσιµη
ηµέρα

Βαθµοί διαβάθµισης
του χρόνου

< 10

1

< 300 µέτρα

1

10 έως < 40

2

300 µέτρα έως < 1χλµ.

2

40 έως < 200

4

1 έως < 4 χλµ.

4

200 έως < 500

6

4 έως < 8 χλµ.

6

500 έως < 1000

8

8 έως < 16 χλµ.

8

≥ 1000

10

≥ 16 χλµ.

10

Παραδείγµατα: χειρισµός ροµποτικού βραχίονα, συναρµολόγηση
µηχανηµάτων, διανοµή γευµάτων σε νοσοκοµεία

Παραδείγµατα: αποκοµιδή σκουπιδιών, µεταφορά επίπλων σε
κτίρια µε καροτσάκι, εκφόρτωση και µεταφόρτωση κιβωτίων

2ο βήµα: Προσδιορισµός βαθµών διαβάθµισης της µάζας, της ακρίβειας τοποθέτησης, της
ταχύτητας, της στάσης του σώµατος και των συνθηκών εργασίας

Βιοµηχανικό όχηµα, βοήθηµα
Μάζα προς
µετακίνηση

Άνευ, το
φορτίο
κυλίεται

Καροτσάκι

(βάρος
φορτίου)

Βαγονέτα, τροχήλατα
χωρίς σταθερούς
τροχούς (µόνο µε
τροχούς που
διευθύνονται)

Πέδιλα, καροτσάκια
Ροµποτικοί
µεταφοράς, κινητά
βραχίονες
τραπεζάκια, τροχήλατα
µε σταθερούς τροχούς

κύλιση
< 50 κιλά
50 έως < 100 κιλά
100 έως < 200 κιλά
200 έως < 300 κιλά
300 έως < 400 κιλά
400 έως < 600 κιλά
600 έως <1000 κιλά
≥ 1000 κιλά

0,5
1
1,5
2
3
4
5

0,5
1
2
4

ολίσθηση
< 10 κιλά
10 έως < 25 κιλά
25 έως < 50 κιλά
> 50 κιλά

1
2
4

0,5
1
2
3
4
5

0,5
1
1,5
2
3
4
5

0,5
1
2
4

Σκιασµένα πεδία:
Καθοριστικής σηµασίας γιατί ο έλεγχος της κίνησης των
βιοµηχανικών οχηµάτων/φορτίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την επιδεξιότητα και τη σωµατική δύναµη.
Μη σκιασµένα πεδία χωρίς αριθµό:
Κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγονται γιατί οι δυνάµεις που
απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας µπορεί
εύκολα να ξεπεράσουν τις µέγιστες σωµατικές δυνάµεις.

Ταχύτητα κίνησης

Ακρίβεια τοποθέτησης
Μικρή
- η προς διάνυση απόσταση δεν είναι συγκεκριµένη
- το φορτίο µπορεί να κυλιθεί µέχρι να σταµατήσει ή να σταµατήσει σε
κάποιο τερµατικό σηµείο
Μεγάλη
- το φορτίο πρέπει να τοποθετηθεί και να σταµατήσει µε ακρίβεια
- η προς διάνυση απόσταση πρέπει να τηρηθεί µε ακρίβεια
- συχνές αλλαγές κατεύθυνσης
Σηµείωση: η µέση ταχύτητα βαδίσµατος είναι περίπου 1 µέτρο/δευτ.

αργή
(< 0,8 µέτρα/δευτ.)

γρήγορη
(0,8 έως 1,3
µέτρα/δευτ.)

1

2

2

4

Γενικά, ολόκληρο το µυοσκελετικό σύστηµα υφίσταται καταπόνηση κατά την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων έλξης και ώθησης, κυρίως όµως η περιοχή του πήχη, του βραχίονα και της ωµικής ζώνης. Ωστόσο, ανάλογα
µε την εκάστοτε ασκούµενη δύναµη και στάση του σώµατος είναι δυνατόν να υποστούν επίσης βαριά καταπόνηση η οσφυϊκή χώρα και οι αρθρώσεις των γοφών και των γονάτων. Επειδή οι φυσικές δυνάµεις που
ασκούνται είναι σηµαντικά µικρότερες και πιο ποικίλες συγκριτικά µε τις δυνάµεις που ασκούνται κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων ανύψωσης και µεταφοράς, είναι δύσκολο να διαπιστωτθούν οι χρόνιες βλάβες λόγω
της υπερφόρτιςης. Οι κίνδυνοι που εγκυµονούν συνήθως για το µυοσκελετικό σύστηµα οι δραστηριότητες έλξης και ώθησης οφείλονται σε ξαφνικές υπερφορτίσεις λόγω κρούσεων, γλυστρηµάτων ή απροσδόκητων και
ισχυρών δυνάµεων κατά την αλλαγή κατεύθυνσης ή το σταµάτηµα.

Στάση του σώµατος 1)
Ευθυτενής και όχι στριµµένος κορµός

1

Κορµός που γέρνει ελαφρά προς τα εµπρός ή είναι ελαφρά
στριµµένος (έλξη από τη µία πλευρά)

2

Σώµα κεκλιµµένο χαµηλά προς την κατεύθυνση της κίνησης
Κάθισµα ανακούρκουδα, γονάτισµα, σκύψιµο

4

Συνδυασµός σκυψίµατος και στροφής του κορµού

8

1) Πρέπει να χρησιµοποιείται η συνήθης στάση του σώµατος. Η µεγαλύτερη κλίση του σώµατος που είναι δυνατόν να υφίσταται
κατά το ξεκίνηµα, το σταµάτηµα ή την αλλαγή κατεύθυνσης µπορεί να αγνοείται εάν συµβαίνει µόνο περιστασιακά.

Συνθήκες εργασίας
Καλές:  δάπεδο (ή άλλη επιφάνεια) σταθερό, οµαλό, στεγνό  µηδενική κλίση  ανυπαρξία
εµποδίων στον χώρο εργασίας  τροχίσκοι ή τροχοί που περιστρέφονται εύκολα, δεν υπάρχουν ενδείξεις
φθοράς στα ρουλεµάν των τροχών
Περιορισµένες:  ρυπαρό δάπεδο, µε ορισµένες ανωµαλίες, σαθρό  µικρή κλίση έως 2°  εµπόδια
στο χώρο εργασίας που πρέπει να παρακαµφθούν  ρυπαροί τροχίσκοι ή τροχοί, που δεν
περιστρέφονται πλέον εύκολα, φθαρµένα ρουλεµάν
Δύσκολες:  µε επιστρωµένες επιφάνειες ή επιφάνειες µε ανώµαλη επίστρωση, λακούβες, πολύ
ακάθαρτες  κλίσεις από 2 έως 5°  βιοµηχανικά οχήµατα που χρειάζεται να έρθουν στην αναπτυγµένη
τους µορφή κατά το ξεκίνηµα της δραστηριότητας  ρυπαροί τροχίσκοι ή τροχοί, ρουλεµάν που
περιστρέφονται αργά
Σύνθετες:  κινητές σκάλες, κλιµακοστάσια  κλίσεις >5°  συνδυασµοί δεικτών συνθηκών από
«περιορισµένες» έως «δύσκολες»

0
2
4
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Δείκτες συνθηκών που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα πρέπει να προστίθενται κατά περίπτωση.

3ο βήµα: Αξιολόγηση
Οι βαθµοί διαβάθµισης της δραστηριότητας αυτής εισάγονται και υπολογίζονται στο διάγραµµα
Μάζα/βιοµηχανικό όχηµα

+
+

Ακρίβεια τοποθέτησης/
ταχύτητα κίνησης
Βαθµοί διαβάθµισης της
στάσης του σώµατος

+

Βαθµοί διαβάθµισης των
συνθηκών εργασίας

=

Σύνολο

για γυναίκες εργαζόµενες:

x

Βαθµοί
διαβάθµισης
του χρόνου

x

1.3

=

Βαθµολογία
επικινδυνότ
ητας

Βάσει της υπολογισθείσας διαβάθµισης και του παρακάτω πίνακα µπορεί να γίνει µια χονδρική αξιολόγηση.

Φάσµα
2)
επικινδυνότητας

Βαθµολογία
επικινδυνότητας

Περιγραφή
Κατάσταση περιορισµένης φόρτισης, µικρή πιθανότητα εµφάνισης
σωµατικής υπερφόρτισης.

1

< 10

2

10 έως < 25

Κατάσταση αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση σωµατικής
4)
υπερφόρτισης σε λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα . Για αυτή την οµάδα
εργαζοµένων θα ήταν χρήσιµος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας

3

25 έως < 50

Κατάσταση ιδιαίτερα αυξηµένης φόρτισης, είναι δυνατή η εµφάνιση
σωµατικής υπερφόρτισης ακόµα και σε άτοµα φυσιολογικής
προσαρµοστικότητας. Συνιστάται ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας.

4

≥ 50

Κατάσταση υψηλή φόρτισης, µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης σωµατικής
υπερφόρτισης. Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασµός του χώρου εργασίας.

2) Τα όρια µεταξύ των φασµάτων επικινδυνότητας είναι ρευστά, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες
απόδοσης. Ως εκ τούτου η διαβάθµιση αυτή πρέπει να αντιµετωπίζεται ως καθοδηγητικό βοήθηµα. Σε γενικές γραµµές, όσο
µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βαθµών διαβάθµισης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος υπερφόρτισης του µυοσκελετικού συστήµατος.
3) Στο πλαίσιο αυτό, ως λιγότερο ευπροσάρµοστα άτοµα νοούνται τα άτοµα ηλικίας άνω των 40 ή κάτω των 21 ετών,
νεοπροσληφθέντες ή άτοµα που πάσχουν από κάποια ασθένεια.Δηµοσιεύτηκε από: Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία – Επιτροπή των Οµόσπονδων Κρατιδίων της Γερµανίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Postfach 17 02 02, D - 44061 Dortmund and Länderausschuss für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI), Franz-Josef-Roeder-Str. 23, D - 66119 Saarbrücken)

