
Εισαγωγή
• Οη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο (ΜΠ) αλαθέξνληαη ζηηο 3

πεξηζζόηεξν ζπρλέο παζήζεηο, ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο,

παξνπζηάδνληαο ζπλερή αύμεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. [1]

• Οη ΜΠ πξνζβάιινπλ πεξίπνπ 50 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο

εηεζίσο. [1]

• Δηδηθόηεξα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα έλα κεγάιν κέξνο ησλ

εξγαζηώλ εθηειείηαη πηνζεηώληαο κε-εξγνλνκηθέο ζηάζεηο

εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε θαηαπόλεζε ηεο

πεξηνρήο ηεο κέζεο (π.ρ. εξγαζία ζθαιίζκαηνο).

• Ωο ελαιιαθηηθή ιύζε, ηα ηειεπηαία ρξόληα κειεηάηαη ε αλάπηπμε

εμσζθειεηηθώλ κεραληζκώλ (exoskeletons) (παζεηηθώλ ή

ελεξγεηηθώλ) νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ ππνζηεξηθηηθά κε ζηόρν ηελ

αλαθνύθηζε ηεο κέζεο.

• Η βαζηθή αξρή ελόο εμσζθειεηηθνύ, βνεζεηηθνύ κεραληζκνύ είλαη

ε πξνζζήθε κεραληθήο δύλακεο ζην αλζξώπηλν ζώκα, κεηώλνληαο

έηζη ην αζθνύκελν θνξηίν θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ θίλδπλν

εκθάληζεο κπνζθειεηηθώλ παζήζεσλ.[2]

Σκοπόρ
θνπόο ηεο ζπνπδαζηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ

παζεηηθνύ εμσζθειεηηθνύ κεραληζκνύ-ζπζηήκαηνο πνπ ζα

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ γεσξγία γηα ηελ

αλαθνύθηζε ηεο κέζεο θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ πηζαλόλ λα επηηεπρζεί

απνθόξηηζε ηεο πεξηνρήο ηεο κέζεο θαη ζπλεπώο κείσζε ηεο

πηζαλόηεηαο πξόθιεζεο κπνζθειεηηθήο βιάβεο.

«Ανάπτςξη εξωσκελετικού παθητικού σςστήματορ για την ανακούυιση τηρ μέσηρ σε 

επγασίερ ππωτογενούρ παπαγωγήρ»

πλεπώο, ν κεραληζκόο αξρηθά απνξξνθάεη ελέξγεηα κέζσ ησλ ειαζηηθώλ

κεξώλ, όηαλ ν ρξήζηεο ζθύβεη πξνο ηα εκπξόο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε

ελέξγεηα απηή απειεπζεξώλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλαθνξάο ηνπ

ζηελ όξζηα ζηάζε, αλαθνπθίδνληαο ηνλ ξαρηαίν κπ.

Αποτελέσματα - Σςμπεπάσματα
Η κείσζε ηεο δύλακεο αλύςσζεο ηνπ ξαρηαίνπ κπόο, ππνινγίζηεθε κε

εθαξκνγή θαηάιιεινπ εκβηνκεραληθνύ κνληέινπ ηεο κέζεο, γηα ηε ρξήζε

θαη κε, ηνπ κεραληζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαιακβαλόκελεο

εξγαζίαο ζθαιίζκαηνο. Τπνινγίζηεθαλ νη ζηάζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνύλ

ζε θάκςε ηεο κέζεο ζε γσλίεο 0, 30, 40, 50 θαη 60 κνηξώλ από ηνλ

θαηαθόξπθν άμνλα (Πίλαθαο 1).

Κατασκεςή μησανισμού
Ο εμσζθειεηηθόο παζεηηθόο κεραληζκόο ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν λα

κεηώλεηαη ε θόξηηζε ηνπ ξαρηαίνπ κπόο θαηά ηελ θάκςε ηεο κέζεο,

όηαλ εθηειείηαη επαλαιακβαλόκελε εξγαζία ζθαιίζκαηνο (Δηθ.1).

Αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε ην βαζηθό κέξνο (κεραληζκόο πιάηεο), ν

νπνίνο πξνζαξκόζηεθε ζε θαηάιιειε δώλε ζηήξημεο. Ο

κεραληζκόο πιάηεο θαηαζθεπάζηεθε από αινπκίλην θαη

απνηειείηαη από δύν βξαρίνλεο, κήθνπο 28,0cm θαη πιάηνπο 2,0cm.

Η έλσζε ηνπ κεραληζκνύ πιάηεο κε ηελ δώλε ζηήξημεο

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε εληζρπηηθήο πιάθαο δηαζηάζεσλ

22,0cm κήθνπο θαη 10,2cm πιάηνπο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε

ζηαζεξόηεηα. Η ηειηθή κνξθή ηνπ κεραληζκνύ θαίλεηαη ζηελ εηθ.

2. Ο κεραληζκόο πξνζαξηήζεθε ζηνπο κεξνύο θαη ηνπνζεηήζεθαλ

δπλακόκεηξα, ώζηε λα θαηαγξαθεί ε δύλακε πνπ απνξξνθάηαη

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δύλακε απηή ηζνύηαη κε

ηελ δύλακε αλαθνύθηζεο ηνπ ξαρηαίνπ κπόο.
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Δηθ. 1: Δκβηνκεραληθό κνληέιν ηεο κέζεο γηα εξγαζία ζθαιίζκαηνο, 

ρσξίο θαη κε ηνλ κεραληζκό

Δηθ. 2: Σειηθή κνξθή ηνπ κεραληζκνύ

Δηθ. 3: Η εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ (πιάγηα όςε).
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Πίλαθαο 1: Η δύλακε ES, γηα ηηο δηάθνξεο γσλίεο θάκςεο ηνπ θνξκνύ. 

Βάξνο ζώκαηνο 75kg, βάξνο εξγαιείνπ ζθαιίζκαηνο 1kg.

Παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο δύλακεο αλύςσζεο ηνπ ξαρηαίνπ κπόο όηαλ

εθαξκόζηεθε ν εμσζθειεηηθόο κεραληζκόο θαηά 13% γηα θάκςε ηνπ

θνξκνύ θαηά 60 κνίξεο από ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα (κέγηζηε γσλία

θάκςεο ηνπ θνξκνύ ζε εξγαζία ζθαιίζκαηνο).


