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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je ročno in s pomočjo programske opreme Human simulation Jack ocenjeno 

delovno mesto končne kontrole v podjetju KLS Ljubno, d. o. o. Bistvo dela sta ergonomska 

študija in optimizacija delovnega mesta. V uvodnem delu je predstavljeno podjetje, pomen 

ergonomije in obrazložitev, kako se bom lotil rešitve problema. V osrednjem delu je prikazana 

celotna analiza delovnega mesta in izsledki, ki so bili pridobljeni ročno ter z uporabo 

programske opreme. V zaključnem delu pa so predstavljeni optimizacija in predlogi za 

izboljšanje delovnega mesta, z največjim poudarkom na uvedbi kontrolne linije za končno 

kontrolo. 
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ABSTRACT 

 

The final quality control workplace at KLS Ljubno, d. o. o. is manually and with the help of 

Human simulation Jack software assessed in this thesis. The ergonomic study and optimization 

in the workplace are the main focus of this work. An introduction of the company, the term 

ergonomics and the steps towards solving the problems is given in the first part. An analysis of 

the workplace and the results that were obtained manually and using the software are described 

in the central part. The optimization of the workplace and suggestions for improvements, with 

the main focus on the introduction of a control line for final quality control are described in the 

final part of this thesis.  
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1 UVOD 

1.1 Opis 

 

Cilj vsakega podjetja je, da je njihov izdelek končan pravočasno in ustrezne kvalitete, zato je 

potrebno, da so delavci zadovoljni in osredotočeni na delo, ki ga opravljajo. Zato jim moramo 

zagotoviti ergonomsko pravilno oblikovano delovno mesto. 

 

Ena od možnosti zagotavljanja pravilno oblikovanega delovnega mesta je uporaba programske 

opreme Human simulation Jack. Programska oprema omogoča računalniško simulacijo 

delovnega mesta in nas opozori na probleme in poškodbe, ki bi se pojavili zaradi nepravilnih 

gibov, ki bi jih opravljali delavci. 

 

1.2 Opredelitev  

 

Z uporabo programske opreme Human simulation Jack bom predstavil ergonomsko analizo in 

optimizacijo delovnega mesta končne kontrole v podjetju KLS Ljubno, d. o. o. Na delovnem 

mestu so bile izvedene meritve temperature, glasnosti, svetlobe in hitrosti gibanja zraka. Po 

preučitvi delovnega mesta pa sem pripravil virtualno simulacijo in s programsko opremo 

opravil načrtovane analize, ki nam prikažejo, kakšen vpliv ima delo na delavca. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

 

Sedež podjetja KLS, d. o. o., je na Ljubnem ob Savinji v Zgornji Savinjski dolini. Glavni 

proizvod podjetja so zobati obroči za vztrajnike motorjev. Poleg glavnega proizvoda pa 

izdelujejo tudi signalne, masne in industrijske obroče.  

 

Z izdelavo zobatih obročev se je podjetje začelo ukvarjati leta 1978. Njihovo bistvo je njihova 

kakovost, po kateri so znani že od samega začetka in so iz leta v leto zanjo tudi nagrajeni. Ker 

dajo veliko na kakovost, poleg končne kontrole, posvečajo čas tudi preizkušanju tehnične 

ustreznosti proizvodov, kakovosti materialov, tehnoloških postopkov, zanesljivosti proizvodnih 

procesov in znanju delavcev. Vse to se jasno vidi pri izjemni uspešnosti, saj nimajo zamud pri 

dobavah, reklamacija pa se pojavi le pri enem na milijon dobavljenih kosov. [1] 

 

Podjetje je v regiji Zgornje Savinjske doline zelo pomembno, saj poleg odlične možnosti za 

zaposlitev, nudi tudi možnost izobrazbe študentom in dijakom. Tako se lahko marsikdo vključi 

in izbori svoj prostor v podjetju že pred zaključkom samega šolanja. 

 

 

Slika 2.1: Sedež podjetja KLS, d. o. o. 
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3 ERGONOMIJA 

3.1 Uvedba ergonomije 

 

Zaradi vseh izboljšav, ki nam jih prinese uporaba ergonomije, bi bilo najbolj smiselno, da bi na 

to mislili že v fazi priprav načrtovanja proizvodnje. Če delovno mesto prilagajamo kasneje, se 

izgubi nekaj vrednosti delovnega mesta, saj se možna vrednost ne da izpopolniti v tolikšni meri, 

kot bi se, če bi jo vpeljali že v fazi načrtovanja.  

 

Možne izboljšave v samem načrtovanju [2]: 

 Oblika izdelka – pomembno je, da je oblika izdelka takšna, da delavcu ne nalaga 

dodatnega nepotrebnega dela. V našem primeru je sprememba oblike nemogoča, poleg 

tega pa tudi nepotrebna, saj izdelek nima težko dostopnih delov. 

 Proizvodne tehnologije – eden večjih problemov industrije je, da je delo postalo 

repetitivno in monotono. Rezultat tega so demotivirani in nepozorni delavci, vse to pa 

privede do poškodb in slabše kvalitete dela. Na delovno mesto končne kontrole bi lahko 

s tem še najbolje vplivali z vpeljavo avtomatizacije, ki se je deloma že vpeljala. S tem 

se delo kontrolorja olajša, saj je nadzorovanje stroja bolj razgibano delo, z manj gibi, ki 

bi ogrožali zdravje delavca. Kljub temu pa je potrebna še ročna kontrola končnih 

izdelkov, vendar se število kosov za pregled zelo zmanjša. 

 Marketing – odraz podjetja, ki skrbi za svoje delavce in ne gleda le na to, da bodo 

prihodki večji od odhodkov, je v današnji družbi zelo pomemben. 

 

3.2 Uporaba ergonomije 

 

S tem, ko vplivamo na izboljšanje pogojev, pa poleg boljšega počutja delavca, izboljšamo tudi 

druge lastnosti [3]: 

 Z vložkom v boljše okolje lahko preprečimo marsikatere poškodbe, ki jih povzročijo 

repetitivni gibi, ki so na tem delovnem mestu poleg prisiljene drže največji problem. 
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 Če delo olajšamo (odstranimo globoke priklone, dolge iztege rok …), lahko izboljšamo 

produktivnost na delovnem mestu. 

 Zaradi boljšega počutja delavca se poveča tudi pozornost, kar vpliva na kvaliteto dela. 

Kadar se delavec utrudi, svojega dela ne opravlja s potrebno natančnostjo, to pa lahko 

privede do napak in nezadovoljstva kupca. 

 Pri večji pozornosti pa lahko preprečimo tudi nesreče na samem mestu dela, ki lahko 

privedejo do izgube dobička zaradi napak na izdelku, v najhujšem primeru pa poškodbe 

delavca. 

 

Najbolj pomembno vprašanje lastnika vsakega podjetja je, ali mu bo naložba na koncu povrnila 

stroške. Na kar pa odgovori dejstvo, da je samo v Evropi zaradi mišično-skeletnih motenj 

obolelih kar 44 milijonov delavcev. Kar 35 % vseh delavcev pa se v nekem trenutku pritožuje 

zaradi obolenj mišičevja in hrbta. To se pokaže tudi na kvaliteti izdelka. Dokazano je, da so 

nepotrebni stroški na mestih s srednjo ali visoko ergonomsko zahtevnimi delovnimi mesti kar 

osemkrat večji od tistih, ki niso ergonomsko zahtevni. Stroški izboljšav, ki jih uvedemo za bolj 

ergonomsko pravilno oblikovano delovno mesto, pa naj bi se nam povrnili že v roku enega leta. 

[4] 
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4 UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA 

 

Proizvajalci v raznih industrijah so se leta ukvarjali s problemom ergonomije, saj se je problem 

pri izvajanju dela pokazal šele čez čas in so za analizo potrebovali ogromno bazo podatkov, ki 

so jo zbirali ves čas opravljanja dela. Glavni namen uporabe programske opreme je, da lahko 

analizo dela opravimo že med načrtovanjem same proizvodnje, v primeru kasnejših popravkov 

pa je čas, ki nam ga vzame analiza, z uporabo programske opreme tudi ekstremno skrajšan.  

 

Z uporabo programske opreme lahko izboljšamo varnost, udobje in učinkovitost na svojem 

delovnem mestu. Uporabimo lahko raznolike človeške modele in prilagodimo delovno mesto 

vsakemu posamezniku v okolju, ki mu ga pripravimo. Po pripravi modela pa lahko opravimo 

test, ki nam prikaže rezultate v smislu porabljenega časa, nevarnosti poškodbe, porabe energije 

in splošnih sposobnosti delavca na prikazanem delovnem mestu. [5] 

 

4.1 Human simulation Jack 

 

Human simulation Jack je orodje, ki nam omogoča modeliranje delavca in delovnega mesta, na 

podlagi modelov pa naredi kasnejše simulacije in analize. Rezultati, ki jih dobimo iz analiz, so 

nam v pomoč, da naredimo delovno mesto ergonomsko ustrezno in ga s tem tudi optimiziramo. 

[6] 

 

Ključne sposobnosti:  

 Možnost spreminjanja dimenzije človeka, da je model antropološko ustrezen. 

 Izvajanje ergonomskih analiz vsakega modela delovnega mesta, ki smo ga sposobni 

pripraviti. 

 Obširen nabor izbire analiz. 

 Uporaba naprednih algoritmov, ki lahko analizirajo, kako se telo odziva na neki gib in 

silo. 
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Slika 4.1: Možnost oblikovanja ljudi v Human simulation Jack. 

 

Prednosti uporabe: 

 Izboljšanje skladnosti z ergonomskimi standardi med fazo načrtovanja izdelka in 

proizvodnje. 

 Preprečitev stroškov, ki bi nastali, če analize ne bi bile opravljene in bi delavci delali v 

neoptimalnih pogojih. 

 Preprosta vizualna predstavitev problemov. 

 Možnost ponovne uporabe pripravljenih modelov. 

 Povečanje varnosti in učinkovitosti na delovnem mestu. 
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5 ANALIZA DELOVNEGA MESTA 

5.1 Opis delovnega mesta 

 

Delovno mesto končne kontrole od delavca zahteva visoko stopnjo koncentracije, saj je zadnji 

člen med proizvodnjo in transportom do kupca. Delo, ki ga opravlja, zagotavlja, da so končni 

produkti v stanju, ki ga pričakuje kupec. Zato moramo izboljšati pogoje in odstraniti moteče 

elemente, ki bi lahko imeli negativen vpliv na delavca. 

 

Delavec ima skozi celotno izmeno tri opravila, ki so jih v podjetju poimenovali »mikro« in 

»makro« del, sledi pa še menjava palete. Ta pa mora v povprečju pregledati okoli 2000 kosov 

na izmeno. 

 

5.1.1 Mikro 

 

Način dela je ekstremno monoton, zato je že bila uvedena nujno potrebna izboljšava, ki zahteva, 

da delavec v izmeni preživi približno enako časa v sedečem oz. stoječem položaju. Delavcu pa 

je prepuščena ocena vzetega časa za en položaj. 

 

Najprej vzame kos iz leve palete in ga drži v položaju pred sabo. Roke so v ramenskem obroču 

sproščene, v komolcu pa pokrčene, tako si delavec omogoči dober pregled nad kosom. Nato 

kos trikrat obrne, da si ga ogleda iz vseh strani in s tem zagotovi, da ta nima napake. Po pregledu 

kos brez napak odloži na desno paleto. V primeru, kjer se pa na kosu pojavi napaka, pa delavec 

tega izloči in odloži na prostor, ki je namenjen izmetu. Vseskozi ima delavec rahel naklon glave.  

 

Za vsak kos se porabi 9 sekund. Skupen čas tega dela izmene je tako 300 min = 5h. 
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5.1.2 Makro 

 

Najprej je treba pripraviti paleto, in sicer s polaganjem zaščitnega papirja in zaščitne folije na 

dno, ki skrbita, da se kosi med transportom ne poškodujejo. Nato delavec pobira po približno 

11 kosov in jih zlaga v paleto za prevoz v sedem različnih stolpcev. Med zlaganjem je ponovno 

zahtevano polaganje vmesnega papirja, ki vpija vlago in deluje antikorozijsko. Naklon med 

zlaganjem se prilagaja višini stolpca v paleti, zato je razlika v globini naklona zelo različna. 

Delo zahteva globok priklon z iztegom, ki bi bil v primeru celotnega službenega časa nemogoč, 

vendar je ta položaj zahtevan le za kratek čas. 

 

Prelaganje v paleto vzame približno 300 sekund na paleto. Skupen čas tega dela v izmeni znaša 

20 minut. 

 

5.1.3 Menjava palete 

 

Po končanem prelaganju je treba prazno paleto potegniti na zbirno mesto, oddaljeno približno 

10 metrov. Menjava palete traja približno 1 minuto, v celotnem delovniku pa vzame menjava 

palet približno 4 minute. 

 

Čas, ki delavcu ostane, je zelo pomemben, saj je zaradi zelo monotonega dela nujno potrebno, 

da se čim večkrat pretegne, sprehodi in sprosti mišice. 

 

5.2 Poročilo opravljenega dela 

 

Za deset delavcev na delovnem mestu končne kontrole sem dobil podatke za število in tip 

kosov, ki jih pregledujejo. Za vsak tip sem nato v tehniški dokumentaciji poiskal maso vsakega 

kosa in ga pomnožil s številom pregledanih kosov. Dobljeni rezultat sem pomnožil z dve, saj 

mora vsak kos prestaviti dvakrat. Končni rezultat prikaže maso, ki jo je delavec preložil v 

izbranem delovnem času. V prikazu rezultatov se bom izogibal podatkom, ki bi lahko z izdajo 

škodovali podjetju. 
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Na zahtevo podjetja sem poleg prikaza preložene mase pripravil še prikaz dosežka delavca. Ta 

je pridobljen na primerjavi primerjave efektivnega in normativnega časa, ki ga opravlja delavec. 

V zakup moram vzeti to, da je pregledovanje različnih kosov različno zahtevno, poleg tega pa 

izkušenejši delavci v pregled dobijo kose s posebnimi napakami in jih v nekaterih primerih tudi 

odpravijo. Zato direktni izračun dosežka delavca ni najboljši pokazatelj realnega dosežka, saj 

ga moramo na podlagi izkušenj s tovrstnim delom dodatno dopolniti. 

 

Dobljene rezultate sem organiziral v dva časovna sklopa: 

 Obdobje enega tedna (6 delovnih dni). 

 Obdobje enega meseca (27 delovnih dni). 

 

5.2.1 Obdobje enega tedna 

 

Preglednica 5.1: Poročilo opravljenega dela za obdobje šestih delovnih dni. 
Delavec Narejeni kosi Preložena masa Normativni čas Efektivni čas Dosežek delavca 

020 6841,00 11830,02 37,15 32,00 116,09 % 

130 8436,00 14912,68 49,78 38,50 129,30 % 

148 8140,00 26081,32 39,30 33,00 119,09 % 

237 5040,00 20646,87 23,78 36,50 65,15 % 

299 5521,00 11248,13 32,41 23,75 136,46 % 

488 8915,00 14711,30 47,39 42,50 111,51 % 

503 7998,00 19664,61 45,49 38,00 119,71 % 

564 9830,00 12003,20 57,38 38,67 148,38 % 

581 5720,00 6451,72 33,77 37,01 91,25 % 

583 12968,00 18206,36 73,38 44,66 164,31 % 

616 11833,00 14600,07 70,60 43,92 160,75 % 

 

 

Na podlagi poročila dela šestih delovnih dni sem pripravil grafikone za bolj jasen prikaz 

narejenih kosov, preložene mase in dosežka, ki jih opravi posamezen delavec. 
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Slika 5.1: Prikaz narejenih kosov v enem tednu. 

 

 

 

Slika 5.2: Prikaz preložene mase v enem tednu. 
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Slika 5.3: Prikaz dosežka delavca v enem tednu. 

 

 

5.2.2 Obdobje enega meseca 

Preglednica 5.2: Poročilo opravljenega dela za obdobje sedemindvajsetih delovnih dni. 
Delavec Narejeni kosi Preložena masa Normativni čas Efektivni čas Dosežek delavca 

020 33218 72501,34 192,79 157,5 122,41% 

130 40849 72029,76 247,69 180 137,60% 

148 24706 51555,36 143,96 124,5 115,60% 

237 17591 56202,42 88,53 118,5 74,70% 

299 28981 55958,12 168,24 136,75 123,00% 

488 35756 62113,52 151,72 135,5 112,00% 

503 39105 69695,78 225,17 169,5 132,80% 

564 43830 59905,7 276,62 181,6 152,30% 

581 34051 53070,62 206,14 184,01 112,00% 

583 58883 88633,44 329,39 191,5 172,00% 

616 46990 62269,08 292,28 190,4 153,50% 

 

 

Na podlagi poročila dela sedemindvajsetih delovnih dni sem pripravil grafikone za bolj jasen 

prikaz narejenih kosov, preložene mase in dosežka, ki jih opravi posamezen delavec. 
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Slika 5.4: Prikaz narejenih kosov v enem mesecu. 

 

 

 

Slika 5.5: Prikaz preložene mase v enem mesecu. 
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Slika 5.6: Prikaz dosežka delavca v enem mesecu. 

5.3 Obremenitve okolice 

5.3.1 Obremenitev vida 

 

Osvetljen in urejen prostor veliko pripomore k dobri volji in boljšemu delu delavca. Še 

pomembneje pa se ta element odraža v fazi končne kontrole, saj je dobra vidljivost 

najpomembnejši faktor okolice pri odločitvi, ali je kos ustrezen ali ne.  

 

Ker se podjetje tega zaveda, je bilo v ta problem vloženo že veliko pozornosti. Osvetljenost 

delovnega prostora je 1470 lx, kar spada pod ustrezno osvetljenost za standard, kjer so vidne 

zahteve zelo visoke. Svetloba pa prihaja pod takim kotom, da je kos ustrezno osvetljen po 

celotni pregledovalni ploskvi. Tudi sama linija pogleda na kos je optimalna, saj je tako v nagibu 

kot zasuku glave v področju optimalnega vidnega kota. Zaradi materiala, ki omogoča bleščanje, 

so se v podjetju posvetili tudi temu problemu in z uvedbo luči z boljšo razpršenostjo žarka 

izboljšali URG faktor. 
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5.3.2 Obremenitev sluha 

 

Obremenitev sluha ob opravljanju dejavnosti, ki zahteva pretežno mentalno delo in 

koncentracijo, vendar je v osnovni rutinsko delo, ima dovoljeni nivo hrupa 64 dB. Ta je v 

podjetju presežen, saj je bilo izmerjeno povprečje 78,7 dB, sunki pa so segali do 98,7 dB. 

Problem je v tem, da se delo končne kontrole opravlja v neposredni bližini strojev za izdelavo 

obročev. To ima velik negativen vpliv na osredotočenost delavcev, ki je na tem delovnem mestu 

nujno potrebna. Zato priporočam obvezno uporabo naušnikov, ki bi bila najlažja rešitev za ta 

problem. [7] 

 

 

Slika 5.7: Naušniki. 

 

 

5.3.3 Toplotne obremenitve 

 

Preglednica 5.3: Prikaz toplotnih karakteristik prostora. 
Merjene veličine Meritev 

Temperatura zraka − 𝑡   21 °C 

Relativna vlažnost − 𝑟  46 % 

Hitrost gibanja zraka − 𝑣 0,1 m/s 
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𝑁𝐸𝑇 = 37 −
, , ∗

, , ∗ ,

∗ (37 − 𝑡 ) − 0,29 ∗ 𝑡 ∗ 1 − =

 37 −
, , ∗

, , ∗ , ,

∗ (37 − 21) − 0,29 ∗ 21 ∗ 1 − =19,34° 

(5.1) 

Izračun NET – normalne efektivne temperature − nam prikaže, da sta temperatura in relativna 

vlažnost primerni za delo v proizvodnji. Stalen pretok zraka je tudi primeren, a občasen 

prepih, ki ga povzroča odpiranje vrat, negativno vpliva na delavce. 

 

5.4 Uporabljene ergonomske metode 

5.4.1 OWAS 

 

Ovako Working posture analysing system (OWAS) je praktična metoda za ergonomsko analizo 

in evaluacijo proizvodnje, ki vpliva na počutje delavca. Razvita je bila za potrebe finskih 

železarn v sedemdesetih letih.  

 

OWAS prepozna običajne delovne drže in druge vplive: 

 Hrbet – 4 drže. 

 Roke – 3 drže. 

 Noge – 7 drž. 

 Teža, s katero opravljamo – 3 kategorije. 

Celotno telo je s pomočjo teh 252 drž opisano s štiri številčno kodo. Pomen vsake označbe pa 

je opisan v prilogi 1. 

 

Je enostavna za uporabo, saj je bila razvita tako, da za uporabo ni potrebnega poglobljenega 

usposabljanja na področju ergonomije. Prednost se pojavi tudi pri tem, da ni potrebne velike 

baze podatkov in se lahko uporablja za raznovrstne zaposlitve, kar pa ne znižuje zanesljivosti 

rezultatov. Najdaljši čas, ki ga porabimo za opazovanje delovnega mesta, je do 60 sekund. 

Rezultati z največjo natančnostjo so pridobljeni pri opazovanju, ki traja 10 sekund. Ocenjena 

optimalna dolžina, kjer pridobimo dovolj ustreznih podatkov, pa je 20 sekund. [8] 
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Končne rezultate delimo v štiri kategorije primernosti/potrebnega ukrepanja [9]: 

1. Položaj delavca nima negativnega vpliva na zdravje ali neugodje delavca. 

2. Izboljšava delovnega mesta ni nujno potrebna, vseeno pa bi ga lahko v bližnji 

prihodnosti proučili. 

3. Delovno mesto potrebuje čimprejšnji pregled in izboljšave. 

4. Delovno mesto potrebuje takojšnji pregled in izboljšave. 

 

Za primer delovnega mesta končne kontrole bom najprej naredil ročno analizo OWAS, v 

drugem delu pa še s programsko opremo Jack. Prva metoda je veliko manj poglobljena, zato 

rezultati niso dokončni, kljub temu pa bi morali sovpadati z rezultati, ki jih bomo pridobili s 

pomočjo programske opreme Jack. 

 

Ročna analiza OWAS 

Po opazovanju delavca na delovnem mestu sem si uredil posnetek, ki sem ga lahko kasneje 

natančneje pregledal. Ustavitev gibanja vsako sekundo in popoln opis drže po ocenjevalnih 

obrazcih, ki se uporabljajo za pregled, so mi prikazali, koliko procentnih deležev skozi celoten 

delovni čas vzame neki gib in kako to vpliva na telo delavca. 
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Preglednica 5.4: Ocenjevalni obrazec za metodo OWAS – mikro. 
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Slika 5.8: Prikaz rezultatov ročne analize OWAS - mikro del. 

 

V »mikro« področju se v nobenem primeru ne približam nevarnemu območju, kjer bi bilo 

potrebno takojšnje posredovanje. Se pa nekajkrat približam stopnjam, kjer so ukrepi potrebni v 

doglednem času.  

 

V opazovanem posnetku so bili deli, kjer bi bile potrebne izboljšave v fazi: 2.2, 4.2, 5.2 in 6.1. 

Problema 2.2 in 6.1 se rešita tako, da se med delom delavec sprosti in sprehodi. V obdobju 

desetih minut se tako, ne le sprostijo in preprečijo poškodbe, pač pa se telo regenerira, kar 

pripomore k boljši koncentraciji. Problem 4.2 je bil že rešen s tem, da delavec sedaj nekaj časa 

sedi, nekaj pa stoji. Problem 5.2 pa je največja težava, saj se ga lahko znebimo le s tem, da 

postopek kontrole avtomatiziramo in bi bil s tem delavec manj časa v prisiljeni drži. 
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Preglednica 5.5: Ocenjevalni obrazec za metodo OWAS – makro. 
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Slika 5.9: Prikaz rezultatov ročne analize OWAS − makro del. 

 

V makro območju se kritičnemu stanju približam v fazi 1.2. Delo bi bilo nemogoče opravljati 

v primeru, kjer bi bil tolikšen del pozicije zahtevan skozi celotno izmeno. Kljub temu da 

zavzema faza »makro« manjši del delovnega časa, pa so spremembe za lajšanje dela vseeno 

potrebne v doglednem času.  

 

V opazovanem posnetku so deli, kjer bi bile potrebne izboljšave v fazi, naslednji: 2.2, 4.2 in 

6.2. Sodeč po tabeli gibov, bi morali biti vsi problemi rešeni z vmesnimi odmori in sproščanjem. 

Če je sposobnost opravljanja dela omejena, zaradi prevelike sile, je priporočljivo, da si delavec 

pri prelaganju vzame manjše število kosov. 

 

Zaradi kratkega časa brez kritičnih obremenitev faza menjave palete ni obravnavana. 

 

Dokončni sklep po pregledu celotnega delovnega mesta je, da ustreza zahtevanim pogojem 

povprečnega delavca. Kljub temu pa so v doglednem času potrebne nekatere spremembe za 

preprečitev poškodb, zaradi enoličnosti dela, ki bi nevarnost povsem odpravile. 
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Z uporabo programske opreme Jack 

Po modeliranju delavca in delovnega mesta sem opravil analizo, ki nam je dala naslednje 

izsledke.  

 

 

Slika 5.10: Faza pobiranja izdelka − OWAS. 

 

 

Slika 5.11: Faza obračanja izdelka − OWAS. 
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Slika 5.12: Faza odlaganja izdelka − OWAS. 

 

Celotno območje je ocenjeno s kodo 4111, kar spada v drugo kategorijo primernosti. Ta mi 

prikazuje, da se na delovnem mestu ne pojavljajo skrajnosti, ki bi lahko ogrozili sposobnosti 

delavca. Kljub temu so v bližnji prihodnosti možne in priporočljive izboljšave.  

 

 

Slika 5.13: Faza hoje od prve do druge palete − OWAS. 

 

Faza hoje spada v prvo kategorijo primernosti. Iz te je razvidno, da sta položaj in masa, ki jo 

delavec prenaša, ustrezna. Kakršnakoli sprememba ni potrebna. 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo                                                                                 Diplomsko delo 

23 

 

Slika 5.14: Faza najglobljega pobiranja izdelkov − OWAS. 

 

 

Slika 5.15: Faza najglobljega odlaganja izdelkov − OWAS. 

 

 

Slika 5.16: Faza vmesnega priklona − OWAS. 
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Kot je razvidno iz rezultatov analize, je kritičen le najgloblji priklon v fazi pobiranja in 

odlaganja, saj pride do tretje kategorije, ta pa zahteva čimprejšnji pregled in izboljšave. 

Takojšnja rešitev tega problema bi bila, da bi paleto dvignili v višino kolen delavca, tako bi ta 

problem spadal v drugo kategorijo, ki pa ni več kritična. 

 

5.4.2 Analiza ledvenega dela hrbtenice 

 

V obeh proučenih delih delovnega mesta sem se odločil tudi za analizo ledvenega dela 

hrbtenice, ki se osredotoča na analizo vpliva dela na ledveni del hrbtenice, na nivoju L4/L5. 

Delimo ga na 3 kategorije primernosti/potrebnega ukrepanja: 

1. Pritisk pod 3400 N, ki označuje varno območje delovanja. 

2. Pritisk med 3400 N in 6400 N, kjer so možnosti poškodbe možne pri delavcih, ki so 

dovzetni za ta tip poškodbe. Delovno mesto bi bilo treba čim prej prilagoditi. 

3. Pritisk nad 6400 N, poškodbe so pogoste, potrebne so takojšnje spremembe. 

 

 

Slika 5.17: Faza pregledovanja izdelka mikro − analiza ledvenega dela. 
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Slika 5.18: Faza odlaganja izdelkov makro − analiza ledvenega dela. 

 

V delu »mikro« se pojavi sila 1368 N, v delu »makro« pa sila 2788 N. Kot je razvidno iz 

rezultatov, je delovno mesto popolnoma primerno in ni nevarnosti za bolečine v ledvenem delu 

hrbtenice. Kar pomeni, da nadaljnji pregled in spremembe delovnega mesta niso potrebne.  

 

5.4.3 Analiza največje primerne mase 

 

Kot dodatek za del »makro«, ki je bil bližje kritični sili, sem izvedel še dve analizi. Prva mi 

podaja največjo primerno maso, ki jo lahko upravlja delavec. Spodnja meja, kjer se pojavi 

opozorilo, da 10 % ženske populacije te mase ne bi bilo sposobno prenašati, je 13 kg. 

 

Slika 5.19: Meja dovoljene mase. 
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5.4.4 Ocena obremenitev v različnih delih telesa 

 

Za drugi dodatek pa sem zbral oceno obremenitev v različnih delih telesa, ki procentualno 

oceni, kolikšen del populacije je določen gib sposoben opraviti, glede na položaj telesa in težo, 

s katero opravlja. 

 

Slika 5.20: Faza odlaganja izdelka − ocena obremenitev v različnih delih telesa. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da se problemi lahko pojavljajo v ramenskem obroču in celotnem 

trupu. Ta problem bi bil rešen s tem, da bi delavcu omogočil krajši izteg rok. To bi izvedel tako, 

da bi delavec prenašal dele na drugo stran palete in jih odložil brez iztega. Rešitev bi imela 

velik negativen vpliv na trajanje izvajanje naloge, zato tudi ta problem, ki ni kritičen, skušam 

odpraviti z višanjem palet v višino kolen, saj bi se tako znebil globokega priklona, ki prevzema 

del krivde za pojav problema. 
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6 OPTIMIZACIJA 

6.1 Vpliv človeškega faktorja na optimizacijo sistema 

 

Vsakič, ko delavec opravlja svoje delo, se njegovo telo utruja. To pa ga lahko privede do stanja, 

ko je utrujenost večja kot sposobnost telesnega okrevanja.  

 

Mišično-skeletne motnje so najpogostejši razlogi za bolečine delavcev v proizvodnji, saj 

povzročajo več kot 30 % vseh kompenzacij, ki jih opravljajo podjetja zaradi poškodb na 

delovnih mestih. Izgube zaradi enega obolelega delavca so odvisne od dela, ki ga delavec 

opravlja, od tega pa indirektni stroški znesejo do petkrat več, kot bi prinesli le direktni. Najbolj 

pomembno pa je, da so vse te izgube nepotrebne, saj so večinoma popolnoma preprečljive. [10] 

 

Pod mišično-skeletne motnje spadajo poškodbe: mišičevja, kit, ligamentov, živčevja, 

medvretenčnih ploščic … Vse to pa se kasneje pokaže kot: sindrom zapestnega prehoda, 

tendinitis, nateg mišic, poškodbe vratu in hrbta … 

 

Letni stroški, ki nastanejo zaradi bolezni kostno-mišičnega sistema, v Kanadi so ocenjeni na 

25,6 milijard dolarjev, kar prinese do 3,4 % njihovega bruto domačega proizvoda. Študije 

kažejo, da večina teh stroškov nastane zaradi odsotnosti na samem delovnem mestu, saj privede 

do izgube produktivnosti in kvalitete. Ti problemi pa se najpogosteje začnejo zaradi 

nepravilnega planiranja operacij v proizvodnji, ki ni bilo povezano z uvajanjem ergonomskih 

izboljšav. [11] 

 

Dva glavna zdravstvena dejavnika, ki vplivata na sposobnost izvajanja dela, sta: 

 Fizični faktor – zaradi repetitivnih gibov, premikanja težkih kosov in konstantne sile, ki 

vplivajo na obrabo hrbtenice in ledvenega dela. 

 Psihični faktor – delo v neprijaznem okolju, sledenje striktnim navodilom, strah pred 

izgubo službe in preveliko število nadur. 

Verjetno je, da se bodo na delovnem mestu pojavile bolečine ali druge nelagodnost. Naša naloga 

je, da se temu čim hitreje posvetimo in delovno mesto ustrezno pripravimo ter se tako izognemo 

resnejšim poškodbam, ki privedejo do pomanjkanja delavcev. 
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Padec produktivnosti delavca, ki čuti bolečine, sega od 3 % do 34 % v primerjavi z zdravim 

delavcem. Ko pa so bolečine prehude, da bi delavec nadaljeval delo, je tega treba nadomestiti. 

To lahko privede do neizkoriščenosti stroja, ko pa dobimo nadomestnega delavca, izgube še 

vedno ostanejo, zaradi dobe prilagajanja in neizkušenosti. Poleg izgub moramo obračunati tudi 

stroške zdravljenja delavca in kompenzacije za izgube, ko mu bo poškodba na delu preprečila 

možnost opravljanja dela. [11] 

 

Zaradi utrujenosti pa pride tudi do nenatančnosti in nepravilne uporabe strojev. Kar ima velik 

vpliv na kvaliteto samega dela in na možne večje napake, ki privedejo do popolne zaustavitve 

stroja in potrebnega servisa v obsežnosti sorazmerja z obsežnostjo napake, ki je bila 

povzročena. Vse to pa privede do velikih končnih stroškov ne le zaradi cene popravil, temveč 

zaradi večje izgube neizkoriščenega stroja. 

 

6.2 Predlogi za izboljšave 

6.2.1 Izgradnja prostorov za pregled kakovosti 

 

Obremenitve na delavca, ki nastanejo zaradi vpliva okolice, so presegle neprimeren nivo le v 

fazi slušnih obremenitev, za kar je najenostavnejša rešitev z naušniki, ki preprečujejo negativen 

vpliv na ušesa. Kljub temu, da so ostali vplivi okolice v mejah normale, pa bi se vseeno dali 

izboljšati. 

 

Največji problem vseeno ostajajo motnje, ki jih povzročajo stroji v bližini delovnega mesta. 

Ker je delo končne kontrole zelo pomemben del proizvodnje, poleg tega pa tudi zelo obsežen, 

je nujno potrebno, da se za ta problem najde kvalitetna rešitev. Najboljše pogoje pa bi zagotovil 

z izgradnjo novega prostora (hale), ki bi bil povsem izoliran od faze proizvodnje. 
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6.2.2 Uvedba kontrolne linije 

 

V želji doseganja ergonomskih in optimizacijskih izboljšav sem se odločil za načrtovanje 

»kontrolne linije«, ki bi z avtomatizacijo nepotrebnih gibov izboljšala počutje in dosežke 

delavcev. 

 

Makro del je za dodajanje dodatne vrednosti, ki bi jo prinesel delavec, popolnoma nepotreben, 

saj služi samo temu, da se dovedejo novi kosi in z delovnega območja odmaknejo že pregledani. 

Zato sem se odločil, da bom makro del avtomatiziral.  

 

Potek avtomatiziranega dela 

Za boljšo predstavitev opisanega sem z uporabo študentske verzije Solidworks 2016 pripravil 

tudi grafični prikaz rešitve problema. 

 

Slika 6.1: Končni izgled kontrolne linije. 
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Slika 6.2: Pogled brez varovalne kletke, za boljši vpogled. 

Dva industrijska robota, nameščena nad delovni prostor, bi z dostavo nepregledanih in odnosom 

pregledanih kosov stregla štirim delavcem. Robot, iz modrega zabojnika, v katerem so 

nepregledani kosi, prime 5−10 kosov (število prijetih kosov je odvisno od debeline 

posamičnega kosa) in jih preloži na dostavno mizo. Dostavna miza z uporabo tekočega traka 

dostavi kose do delavca, ki jih enega za drugim pregleda in odda na mizo za odvoz.  

 

 

Slika 6.3: Pogled s pozicije delovnega mesta. 
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Ko pride kos do konca mize za odvoz, ga prelagalni manipulator preloži na odlagalno mizico. 

Robot nato prime kose na odlagalni mizici in jih prenese v prazen zelen zabojnik, ki služi 

pakiranju pregledanih kosov. Osnovna naloga robotov je, da je na dostavni mizi znotraj zaščitne 

ograde vedno pripravljen kup novih kosov, ki se pomaknejo do delavca, naloga senzorja je, da 

ta zazna, da je delavec z dostavne mize vzel zadnji kos. Druga naloga pa je, da se na odlagalni 

mizici prelagalnega manipulatorja ne nabere prevelik kup.  

 

Slika 6.4: Pogled v notranjost s prelagalnim manipulatorjem in odlagalno mizico. 

 

Cikel se ponavlja, dokler ni moder zabojnik izpraznjen in so nazaj v zelen zabojnik preloženi 

vsi kosi. Glavni tekoči trak nato premakne zabojnika iz območja delovanja robotov in v 

notranjost dostavi novega.  

 

Naloge delavca so:  

 Priprava zabojnikov na začetku glavnega tekočega traka, preden so pregledani vsi kosi 

v trenutni obdelavi. 

 Pregled kosov, ki jih dostavi robot. 

 Odstranitev zabojnikov na koncu glavnega tekočega traka, preden so pregledani vsi 

kosi v trenutni obdelavi. 

 Nadzor nad območjem delovanja robota in reakcija ob možnih opaženih napakah. 
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Slika 6.5: Tloris postavitve. 

 

Ocena stroškov in izboljšav 

Groba stroškovna ocena, ki sem jo pridobil s pomočjo delavcev v podjetju, se giblje okrog 

zneska 180.000 €. V to ceno so vključeni elementi: 

 Robot Fanuc M710iC50T (2-krat). 

 Glava robota (2-krat). 

 Glavni tekoči trak. 

 Pomične mize (8-krat). 

 Prelagalni manipulator (4-krat). 

 Kletka delovnega območja robotov. 

 Instalacija. 

 Ergonomski stoli. 

Za nadaljnjo oceno bom uporabil podatke iz poglavja »Poročilo opravljenega dela«. 

Osnovni cilj vpeljave kontrolne linije je bil ergonomski vidik. S tega pogleda bi bila ta rešitev 

absolutna najboljša možna. Povprečna preložena masa, ki jo delavec preloži v enem mesecu 
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dela, bi z avtomatizacijo padla s 63.994 kg na 31.997 kg. To bi bil izjemen napredek v smeri k 

boljšemu počutju in boljši storilnosti delavcev. 

 

Drugi vidik avtomatizacije delovnega mesta je s to optimizacijo dosežen. Na podlagi 

informacij, ki mi jih je zagotovil mentor, se za pregled enega kosa porabi približno 15 sekund, 

kar 5 sekund od teh pa so gibi, ki za pregled kosa niso potrebni. Sem spadajo različni dejavniki: 

makro del, bližanje kosov med mikro delom, dostava palete, razgibavanje telesa … Točno 

pridobljen izmerjen čas se z avtomatizacijo vnaprej težko določi, saj je tu velik faktor vpliva 

samega delavca in izrabe časa, ki mu bo na podlagi odprave makro dela ostal. Sam pa sem ga 

ocenil na 2,5 sekund.  

 

V povprečju, povzetem po podatkih zbranih od enajstih delavcev, vsak pregleda 36.724 kosov 

mesečno. Če to pomnožim s pridobljenim časom na en kos, lahko ocenim, da se bo v enem 

mesecu na enega delavca, ki bi delal v kontrolni liniji, pridobilo 91.809 sekund, kar se pretvori 

v 25,5 ur. Če bi na liniji stalno delali štirje delavci, bi mesečno pridobili točno 102 uri. 

 

Kontrolna linija – Human simulation Jack 

Novo postavitev sem preizkusil tudi s programom − Human simulation Jack. 

 

Slika 6.6: Faza pobiranja izdelka − OWAS. 
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Slika 6.7: Faza pregledovanja izdelka − OWAS. 

 

 

Slika 6.8: Faza odlaganja izdelka − OWAS. 

 

Kot je razvidno iz simulacij se pri »makro« delu odpravijo vse nepravilnosti, ki smo jih zaznali 

pred izboljšanjem delovnega mesta in so bile glavni razlog za začetek tega diplomskega dela. 
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6.2.3 Dvižna miza 

 

Najtežavnejši gib, ki ga mora delavec opraviti v celotnem postopku, je prelaganje kosov v 

zabojnik za končno pakiranje. Najenostavnejša rešitev bi bila uporaba dvižne mize U profila, 

ki omogoča dostop paletnega viličarja, kar odstrani nevarnost podiranja kupa izdelka, ki bi 

nastal pri prehodu čez klančino. 

 

Slika 6.9: Dvižna miza − U platforma. 

 

 

 

Slika 6.10: Primer uporabe dvižne mize. [12]  
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6.2.4 Povečanje avtomatizacije 

 

Na eni izmed proizvodnih linij je že bila uvedena uporaba avtomatizirane končne kontrole. Če 

se je na proizvodnji liniji število reklamacij ohranilo ali celo zmanjšalo, je to korak v pravo 

smer, saj se s tem zmanjša število kosov, ki jih je treba pregledati ročno. Z ozirom v prihodnost 

je to zagotovo korak v pravo smer. 

 

6.2.5 Prenos slike 

 

Vsak kos, namenjen za pregled, bi bil iz vseh strani posnet s kamero, ki bi sliko prenesla v 

pisarno, kjer bi jih pregledoval delavec. S tem se znebimo negativnih vplivov okolice in 

problematičnih gibov. Zaplet pri tem je, da mora biti delavec vedno na delovnem mestu, zato 

bi morali uvesti možnost za ustavljanje traka, ki vodi kose mimo kamer, in sicer v primeru 

odsotnosti delavca na delovnem mestu. 

 

6.2.6 Ustrezna oprema delavcev 

 

Kot sem že v delu večkrat poudaril, je udobje delavca na delovnem mestu, kjer je potrebna 

koncentracija, nujno potrebno. Zato je obvezna tudi dobra oprema, ki jo delavec uporablja:  

 Rokavice kvalitetne kakovosti, ki se ne trgajo. 

 Ergonomsko oblikovan sedež, ki omogoča in nas sili v pravilno držo. 

 Redna kontrola vida in financiranje korekcijskih očal. 

 

6.2.7 Rotacija delovnih mest 

 

Obstajajo pa tudi primeri, kjer težav, ki povzročajo obolenja, preprosto ni mogoče odstraniti. 

Takrat uporabimo rotacijo delovnih mest, ta so lažje izvedljiva v podjetjih z več delavci. Na 

način, kjer se delo, ki je zahtevno, razpolovi in razdeli na dve delovni mesti, ali pa na način, da 

delavec čez dan ne opravlja istega dela. Ta način je naletel tudi na veliko odobravanje delavcev, 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo                                                                                 Diplomsko delo 

37 

saj se težka opravila porazdelijo, poleg tega pa se znebijo enoličnosti, ki povzroča nastopanje 

nepozornosti v osemurnem delavniku.  

 

Velika pozitivna lastnost je tudi to, da povečamo uporabnost svojih delavcev, saj so tako 

usposobljeni za delovanje na več kot le enem delovnem mestu. To pa nam omogoča tudi večjo 

fleksibilnost, če pride do potrebe po reorganiziranju kadra. Kljub na videz lahki logiki te rešitve 

pa je potrebno biti pazljiv pri izvedbi, saj je v preteklosti že prišlo do situacij, kjer je uporaba 

te tehnike dejansko poslabšala vpliv dela na telesne sposobnosti. [4] 
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7 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu je jasno opisan pomen in uporaba ergonomije, njena uvedba in vpliv na 

delavca in lastnika podjetja. Največji poudarek je na izboljšanju delovnega mesta, saj s tem 

odstranimo mogoče moteče dejavnike, ki negativno vplivajo na zmogljivost delavcev in njihov 

izostanek, ki ga povzročijo raznorazne poškodbe. 

Da sem diplomsko delo sploh lahko izvedel, mi je bilo v veliko pomoč podjetje KLS Ljubno, 

d. o. o., ki mi je omogočilo vpogled v celoten potek dela. Skupaj smo se odločili, da bom pri 

diplomskem delu dal največji poudarek na izvedbi ergonomske analize na delovnem mestu 

končne kontrole. Vsi delavci pa so mi bili pri zbiranju podatkov, ki sem jih potreboval za 

izvedbo dela, v veliko pomoč. 

Mentor diplomskega dela in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru sta mi omogočila 

dostop do programske opreme − Human simulation Jack, s katero sem pripravil simulacije dela, 

ki so bile podlaga za kasnejše analize. Zaradi pomanjkanja predznanja o uporabi programske 

opreme je bil to eden izmed težavnejših delov priprave diplomskega dela. 

Po končani analizi delovnega mesta, ki je zajemala celoten opis tega, končnemu poročilu 

opravljenega dela z dejanskimi številkami, ki sem jih pridobil v podjetju, opisu obremenitev, 

ki jih povzroča okolica, in opisu vseh ergonomskih metod, ki sem jih uporabil, pa je sledil še 

zaključni del diplomskega dela – optimizacija. To je sklepni del, ki zajema vse dosedanje delo. 

Na podlagi vseh ugotovitev predlagam rešitve, ki bi jih lahko uvedli v podjetju. 

Ker sem pri analizi opazili nekaj gibov, ki bi lahko imeli negativen vpliv na delavce, predlagam 

nekaj rešitev, ki bi lahko možne težave omilile ali v celoti odstranile. Osnovne rešitve, kot so 

ustrezna oprema delavcev, rotacija delovnih mest in uvedba uporabe dvižne mize, bi lahko 

odstranile nekatere možne negativne vplive, vendar imajo te le manjši pozitiven vpliv na 

produktivnost delavcev. Bolj kompleksne rešitve, kot so izgradnja prostorov za pregled 

kakovosti, uvedba kontrolne linije in prenos slike, pa imajo večji vpliv na produktivnost, 

zahtevajo pa tudi večji finančni vložek. 

Končni rešitvi sem posvetil največ svojega časa, saj menim, da je ta rešitev najboljša. Ta rešitev 

je uvedba nove kontrolne linije. Za to rešitev sem izdelal tudi vizualni prikaz z uporabo 

programske opreme Solidworks 2016, prikaz izboljšanja pogojev za delo z uporabo − Human 

simulation Jack in besedni opis celotnega poteka dela, kot sem si ga sam zamislil. 
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9 PRILOGE 

9.1 Priloga 1 

Preglednica prikazuje opis telesnih drž po metodi OWAS [13]: 

Slika Število Opis 

 

1.1 Vzravnana drža hrbta, pripogib je manjši od 15°. 

 

1.2 Sklonjena drža hrbta, pripogib je večji od 15°. 

 

1.3 Pokončna drža z zasukom ali upogibom vstran, večjim od 30°. 

 

1.4 Sklonjena drža hrbtenice pri kateri je pregib večji od 15° 

kombinirana s torzijo ali lateralno fleksijo, večjo od 30°. 

 

2.1 Obe nadlakti ob trupu. 

 

2.2 Ena ali obe nadlakti aktivno abducirani, vendar pod nivojem 

ramen. 

 

2.3 Ena nadlaket nad nivojem ramen. 

 

2.4 Obe nadlakti nad nivojem ramen 

 

3.1 Fini ali grobi prijem ene ali obeh rok. 

 
3.2 Tipkanje z enim ali več prsti ene ali obeh rok. 

 

3.3 Druge aktivnosti ene ali obeh rok. 
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4.1 Fiziološko ali nefiziološko sedenje. 

 

4.2 Stoja; spodnja uda iztegnjena, večinoma obremenjujemo eno 

nogo, druga pomaga pri ravnotežju. 

 

4.3 Stoja na eni iztegnjeni nogi, druga noga se dotika tal le s konicami 

prstov. 

 

4.4 Stoja na eni ali obeh nogah, ki sta izrazito upognjeni v kolkih, 

kolenih in gležnjih. 

 

4.5 Klečanje in čepenje. 

 

4.6 Hoja po ravnem in vzpenjanje po strmini do 30°. 

 

4.7 Sedenje na tleh. 

 

4.8 Ležanje na hrbtu pri delu nad glavo. 

 

4.9 Plazenje, plezanje. 

 

5.1 Glava je v pokončnem nevtralnem položaju. 

 

5.2 Glava je sklonjena naprej nad 30°. 

 

5.3 Glava je nagnjena na stran nad 30°. 

 

5.4 Glava je upognjena nazaj nad 30°. 

 

5.5 Glava je rotirana nad 45°. 
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6.1 10 – 99 N 

 

6.2 100 – 199 N 

 

6.3 > 199 N 

 

 


