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مقدمه و اهمیت موضوع :در ایستگاه فوق اپراتور جهت بازدید بلوک هاي سیلندر خودرو (چدن  55و آلومینیـوم  03کیلـوگرم بـا

نرخ تولید  522-372قطعه در شیفت)که از ایستگاه ماشینکاري ارسال شده ملزم به بازدید کیفی(جابجایی دسـتی)از تمـام سـطوح
قطعه می باشد و در صورت عدم وجود مغایرت آن را به سمت دستگاه شستشوي  LPWهدایت و در صورت وجود مغـایرت از خـط
خارج کند.با توجه به ارزیابی هاي انجام شده ،آمار آسیب هاي اسکلتی-عضالنی ،حوادث و همچنین هزینه هاي مرتبط ،با همکـاري
مهندسی نیرو محرکه ایران خودرو طرح سیلندربرگردان مکانیزه جهت کاهش آسیب ها و حوادث داده شد .تکرار این فعالیـت غیـر
ارگونومیک ،اپراتور را دچار آسیبهاي جدي اسکلتی–عضالنی در نواحی کمر و اندام فوقانی می نماید.

مواد و روشها  :جهت برطرف کردن این مغایرت ابتدا بررسی هاي الزم(مصاحبه با اپراتور ،مطالعه آمارها ،جلسات مهندسی ) انجـام

و در نهایت امتیاز ارزیابی آن با استفاده از نرم افزار ( SON1الگو برداري شده از مدل ارزیابی ریسـک هـاي ارگونـومی شـرکت پـژو
فرانسه) سخت(قرمز)شد .با توجه به قابلیت شبیه سازي نرم افزار ،فاکتورهایی که موجب سبز شدن وضعیت مقادیر بهینه و ریسـک
فاکتورها شدند مشخص و سه راه کار تامین جرثقیل مناسب جهت جابجایی از پالت ،تجهیزي که بلوک سیلندر را بـا حـداقل نیـرو
دوران دهد و در نهایت استفاده از غلطک در سطح کار طراحی و اجرا شد.
نتایج  :با توجه به بهبود ،ایستگاه مجددا ارزیابی گردید .سبز شدن ایستگاه ،رضایت اپراتور ،کاهش خستگی ،افزایش سرعت کاري و
کیفیت حاصل شد.
بحث  :این مورد در سایر ایستگاه هاي مشابه نیز اجرا شد.کاهش آسیب آتی و حادثه آنی موجب کاهش هزینه هـا و افـزایش بهـره
وري خواهد شد.
نتیجه گیری  :این روش می تواند در بسیاري ازصنایع که واحد کنترل کیفی دارند(براي قطعـات سـنگین و حجیم)مـورد اسـتفاده
قرار گیرد.
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