
حمل دستی بار

محاسبه آنالیز بلند کردن دستی بار

ارگونومی در محیط کار



حمل دستی بار 

انتقال و جابجایی بار توسط دست و دیگر بخشهاي : تعریف حمل دستی بار
بدن که همراه باال بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، 

.چرخاندن و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد

باري است که وزن آن از حد مجاز بیشتر باشد: تعریف بار سنگین.

  19در فعالیت بلند کردن بار، میزان مجاز بار براي کارگران مرد با گروه سنی 

:مطابق زیر میتوان محاسبه نمود wishaسال را از روش محاسباتی  50الی 



محاسبه آنالیز بلند کردن دستی بار

 تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار
calculator for analyzing lifting operations امکان پذیر می باشد.

:این نرم افزار بصورت رایگان از طریق اینترنت به آدرس 

http://www2.worksafebc.com/calculator/llc/liftlower/default.htm 

.قابل بهره برداري می باشد



تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار



تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار

کیلوگرم 10:وزن بار•
تعداد دفعات بلند کردن •

یکبار هر  : دقیقهبار در 
دقیقه 3
  5: روزچند ساعت در •

ساعت



تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار



تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار



تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار



تعیین حدود مجاز جهت بلند کردن دستی بار به کمک نرم افزار



دستورالعمل مراحل انجام محاسبه جھت تعیین اینکه آیا بار 
بلند شده  در حد مجاز است یا خیر ؟

:)وزن بار بر حسب کیلوگرم(وزن بار مورد نظر را یادداشت کنید1.

)  پایین آوردن (با توجه به موقعیت دست فرد در زمان شروع بلند کردن 2.
.بار یکی از اعداد موجود در مستطیل هاي شکل زیر را انتخاب کنید



با توجه به تعداد دفعات بلند کردن بار در هر دقیقه و نیز مدت زمانیکه در طول  3)
عدد مورد نظر را از جدول ) بر حسب ساعت(روز صرف بلند کردن بار میشود

.زیر انتخاب کنید

 1دقیقه  مقدار این عدد را  5براي بلند کردن بار به میزان کمتر از یکبار در : نکته
در نظر بگیرید



  0.85درجه هنگام بلند کردن بار خم شده باشد عدد  45اگر فرد بیش از 4)
.را انتخاب نمایید 1را انتخاب و در غیر اینصورت عدد 

.را در فرمول زیر جایگذاري نمایید 4تا  2اعداد انتخاب شده در مراحل 5)

4عدد مرحله * 3عدد مرحله * 2عدد مرحله ) = بر حسب کیلوگرم(حد مجاز بلند کردن بار

کمتر از میزان حد مجاز بلند کردن   1آیا وزن بار بلند شده در مرحله 6)
است؟ 5مرحله 

اگر جواب بلی است ، خطري وجود ندارد

.اگر جواب خیر است ، خطر وجود دارد



 اگر شغلی مستلزم بلند کردن بارهایی با وزن هاي مختلف باشد : نکته
:باال را مطابق نکات ذیل انجام دهید 5تا  1مراحل 

بیشترین وزن باري که توسط فرد بلند میشود را قرار می  1در مرحله 1.
دهیم

عمل بلند کردن بار را در بدترین وضعیت بدنی در نظر  2در مرحله 2.

میگیریم

در مرحله سوم متداول ترین روش انجام بلند کردن بار که معموال اجرا 3.
میشود را در نظر گرفته و از فرکانس و مدت زمان که براي تمام مراحل 

.در یک روز کاري استفاده میشود بکار می بریم) بار ( بلند کردن 



کیلوگرم 15: باروزن •
دقیقه 1یکبار هر : تعداد دفعات بلند کردن بار در دقیقه•
ساعت 6: چند ساعت در روز•





دستورالعمل مراحل انجام محاسبه جھت تعیین اینکه آیا بار 
بلند شده  در حد مجاز است یا خیر ؟

 15: وزن بار بر حسب کیلوگرم1)

31: موقعیت دست2)



تعداد دفعات بلند کردن بار در هر دقیقه و نیز مدت زمانیکه در طول روز 3)

0/75) : بر حسب ساعت(صرف بلند کردن بار میشود



را انتخاب   0/85درجه هنگام بلند کردن بار خم شده باشد عدد  45اگر فرد بیش از 4)
0/85. را انتخاب نمایید 1و در غیر اینصورت عدد 

.  را در فرمول زیر جایگذاري نمایید 4تا  2اعداد انتخاب شده در مراحل 5)
   4عدد مرحله * 3عدد مرحله * 2عدد مرحله ) = بر حسب کیلوگرم(حد مجاز بلند کردن بار

19/8 =31  *0/75  *0/85                         

است؟ 5کمتر از میزان حد مجاز بلند کردن مرحله  1آیا وزن بار بلند شده در مرحله 6)

15 >19/8      اگر جواب بلی است ، خطري وجود ندارد

.اگر جواب خیر است ، خطر وجود دارد

  

          

                     



سال 50 باالي مرد و نوجوان کارگران براي بار کردن بلند مجاز میزان : 1 نکته 

.باشد می فوق روش از آمده بدست مقدار درصد پنج و هفتاد

50 الی 19 سنی گروه با زن کارگران براي بار کردن بلند مجاز میزان :2 نکته 

باشد می روش این از آمده بدست مقدار درصد هفتاد سال

سال 50 باالي زن و نوجوان کارگران براي بار کردن بلند مجاز میزان : 3 نکته 

.باشد می فوق روش از آمده بدست مقدار درصد پنج و چهل

و افقی حالت در بار دادن هل و کشیدن منظور به وارده نیروهاي :4 نکته 

:باشد می 2 و 1 جداول مطابق عمودي









3 و 5 ترتیب به زنان و مردان براي نشسته کارهاي در بار وزن حداکثر :5 نکته 

باشد می کیلوگرم




