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مقدمه و اهمیت موضوع :در ایستگاه فوق اپراتور جهت انجام فرآیند ماشینکاري بروي کپه میل لنگ خودرو (سـت 7عـددي کپـه

چدن به وزن  3کیلوگرم با نرخ تولید 522ست درشیفت)می بایست هرست را با دستهاي کشیده بیش از  32درجه از ناحیه کمرخم
واز داخل پالت برداش ته و پس از استقرار به روي میز اقدام به چک اولیه ،برشکاري و ماشینکاري سطح آن نماید.با توجه به ارزیـابی
هاي انجام شده و آمار آسیب هاي اسکلتی-عضالنی با همکاري تیم ارگونومی نیرو محرکه ایران خودرو طرح پالت زیرگـردان جهـت
کاهش آسیب ها داده شد .تکرر این فعالیت غیر 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 تـیم ارگونـومی)

انجام و در نهایت امتیاز ارزیابی آن با استفادهاز نرم افزار ( SON1الگو برداري شده از مدل ارزیابی ریسک هاي ارگونومی شرکت پژو
فرانسه) سخت (قرمز) شد .الزم به ذکر است که این مورد با روش ارزیابی MACداراي خطر با ریسک متوسط (زرد بـاال) مـی شـود.
با توجه به قابلیت شبیه سازي نرم افزار ،فاکتورهاي موثرمشخص و دو راهکارافزایش ارتفاع پالت و تامین صفحه گـردان 362درجـه
طراحی و اجرا شد.

نتایج  :با توجه به بهبود انجام شده (کاهش طول دسترسی و کاهش زاویه خمش بدلیل قابلیت چرخش پالت و افزایش ارتفـاع آن)،
ایستگاه مجددا ارزیابی گردید.سبز شدن ایستگاه ،رضایت اپراتور وکاهش خستگی حاصل شد.

بحث  :این مورد در سایر ایستگاه هاي مشابه نیز اجرا شد .کاهش آسیب آتی موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري خواهد شد.

نتیجه گیری  :این روش می تواند در بسیاري از صنایع که داراي پالت هایی از قبل خریداري شده هستند و چیـدمان قطعـات نیـز
نامناسب می باشند جهت دسترسی بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

كلمات كلیدی  :کپه میل لنگ خودرو ،پالت زیرگردان ،آسیب هاي اسکلتی-عضالنی ،پوسچر
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