
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

52 
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از داخل پالت و استقرار  026در ایستگاه فوق اپراتور جهت حمل دستی قطعه بیرونی بدنه جانبی خودرو: مقدمه و اهمیت موضوع
سانتیمتر 002*352کیلوگرم و ابعاد بدنه  00نیاز به خم شدن داشت که با توجه به وزن بدنه  T13و مشابه آن  T11آن در ایستگاه 

گردن و اندام فوقـانی مـی شـده اسـت. از     ، عضالنی از ناحیه کمر –لتیدستگاه در ساعت دچار آسیب اسک 50و همچنین نرخ تولید
بنـابر ایـن هنگـام حمـل     ، آنجایی که این قطعه ازلحاظ کیفی فوق العاده اهمیت داشته و اپراتور باید بازدید کیفی نیز داشـته باشـد  

حوادث و همچنـین  ، عضالنی-آسیب هاي اسکلتیآمار ، اپراتور نیز باید دقت بیشتري بعمل آورد. با توجه به ارزیابی هاي انجام شده
با همکاري مهندسی و تعمیرات بدنه سازي ایران خودرو طرح ساخت هنگر جابجایی بدنه از داخـل پالـت   ، هزینه هاي مرتبط کیفی

در  عضـالنی –اپراتور را دچار آسیبهاي جـدي اسـکلتی  ، جهت کاهش آسیب ها و حوادث داده شد. تکرر این فعالیت غیر ارگونومیک
 نواحی کمر و اندام فوقانی می نماید.

جلسات مهندسی( انجام و ، مطالعه آمارها، جهت برطرف کردن این مغایرت ابتدا بررسی هاي الزم)مصاحبه با اپراتور: مواد و روشها
ونـومی شـرکت پـژو    )الگو برداري شده از مـدل ارزیـابی ریسـک هـاي ارگ     SON1در نهایت امتیاز ارزیابی آن با استفاده از نرم افزار 

فاکتورهایی که موجب سبز شدن وضعیت مقادیر بهینه و ریسک ، فرانسه( سخت)قرمز( شد .با توجه به قابلیت شبیه سازي نرم افزار
 و جرثقیل مناسب جهت جابجایی طراحی و اجرا شد. KBKفاکتورها شدند مشخص و دو راه کار تامین ریل

افزایش سرعت کـاري و  ، کاهش خستگی، رضایت اپراتور، ارزیابی گردید. سبز شدن ایستگاه ایستگاه مجددا، با توجه به بهبود: نتایج
 کیفیت حاصل شد.

این مورد در سایر ایستگاه هاي مشابه نیز اجرا شد.کاهش آسـیب آتـی و حادثـه آنـی موجـب کـاهش هزینـه هـا و افـزایش          : بحث
 وري شد. بهره

 نایع که داراي قطعات کیفی حجیم و سنگین هستند مورد استفاده قرار گیرد.این روش می تواند در بسیاري از ص: نتیجه گیری
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