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Streszczenie. Wraz z postępem cywilizacyjnym zmieniła się charakterystyka pracy na 
siedzącą. Wiąże się to często z unieruchomieniem postawy przez wzmożone napięcie 
mięśniowe. Pracownik spędza od kilku do kilkunastu godzin w niezmiennej pozycji. 

Powoduje to nadmierne obciążenie dla mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie ciała w 
pozycji siedzącej, mięśni stabilizujących kręgosłup, mięśni ramion i rak oraz mięśni karku. 
Ponad to długotrwały nacisk mięśni na naczynia krwionośne zmniejsza przepływ krwi, a tym 
samym przyśpiesza zmęczenie mięśniowe. Nadmierne i długotrwałe obciążenie układu ruchu 
wynikające z pozycji siedzącej, może być przyczyna licznych urazów, chorób układu 
mięśniowo-szkieletowego, takich jak zwyrodnienie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych 
i bólów kręgosłupa. W związku z powyższym faktem celem pracy było zbadanie ruchliwości 
podczas siedzenia na różnych rodzajach siedzisk, aby zrealizować ten cel badaniu poddano 

trzy typy siedzisk : krzesło konferencyjne, poduszkę sensoryczną oraz krzesło ze sferyczną 
podstawą. Ważnym aspektem badań było uzyskanie wyników zgodnych z rzeczywistym 

funkcjonowaniem na siedzisku, w związku, z czym pomiary przeprowadzono dla różnych 
sytuacji życia codziennego, były nimi: siedzenie swobodne, siedzenie podparte przy biurku, 

siedzenie przy biurku podczas pisania oraz podczas rozmowy. Grupę badawczą stanowiło 10 
75-centylowych mężczyzn w wieku 23 – 30. Dodatkowo sprawdzono zmianę ruchliwości 
w pozycji siedzącej podczas sytuacji stresujących. W tym celu dokonano podziału grupy 

na dwie podgrupy badawcze: grupę poddawaną czynnikowi stresującemu oraz grupę 
kontrolną. Pomiaru każdej z czynności dokonywano przez 3,5 minuty, w cyklu 25s rejestracji 

i 5s przerwy w niej. Do pomiarów wykorzystano kombinezon MVNBiomech firmy Xsens. 

W badaniu dokonano rejestracji ruchu środka masy, na podstawie, którego obliczono 

następujące wielkości: długość ścieżki środka masy w płaszczyźnie poziomej oraz w osi 
pionowej, maksymalne, minimalne oraz średnie wychylenia w trzech osiach. Wyznaczono 

również elipsę zawierającą 95% ścieżki, na podstawie, której określono jej osie oraz pole. 
Wyniki uzyskane przez poszczególne osoby badane uśredniono, a następnie przedstawiono 
na wykresach słupkowych dla konkretnych typów aktywności. Na podstawie uzyskanych 
zestawień określono występujące zależności między różnymi typami siedzisk. 
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