
MMH

    Lifting zones

دسترسی حوزه بار، کردن بلند در )reach envelope( یک 
 طور به و دشواري راحتی، اساس بر میتوان را ایستاده شخص

 عضالنی -اسکلتی ساختار به وارده بیومکانیکی نیروي کلی
 .کرد بندي تقسیم

آمده بدست مناطق Lifting zones باشند می.  





شیوه ي صحیح بلند کردن بار

وارد باعث مستقیم پاهاي و خمیده کمر با بار کردن بلند 
 از یکی و شود می کمر هاي مهره به زیاد نیروي شدن

.است فقرات ستون آسیبهاي در اصلی فاکتورهاي ریسک

کمر با بار کردن بلند فقرات، ستون سالمت دیدگاه از 
Crouch) خمیده پاهاي و راست lift) ایمن روشی 

 نیرویی باشد بدن نزدیک بار اگر حالت این در .است تر
 .یابد می کاهش شود می وارد L5/S1 دیسک به که



شیوه ي صحیح بلند کردن بار

شیوه بارها بعضی براي و شرایط برخی درCrouch
Lifting در باید بار زیرا دهد، می دست از را خود ارزش 

 بلند موارد اینگونه در .شود گرفته بدن از دور اي فاصله
.باشد تر ایمن تواند می خمیده کمر با بار کردن

دیسک از بار افقی ي فاصله باید L5/S1 االمکان حتی  
  به بوده مستقیم و راست نیز بدن طرفی از و یابد کاهش
.شود منتقل ها مهره ستون در تنه باال وزن که طوري









عواملی که می بایست در بلند کردن 
بار مورد توجه قرار گیرند

: postural stressعوامل افزاینده     

Task requirements
ویژگیهاي بار
سازمان و محیط
عوامل فردي



Task requirements
گرفتن بار در فاصله اي دورتر نسبت به تنه
چرخش تنه هنگام حمل یا بلند کردن بار
بلند کردن یا پایین گذاشتن بار زیر زانو یا باالي ارتفاع شانه
بلند کردن یا حمل بار در مسافات طوالنی افقی یا عمودي
گرفتن و حمل کردن بار براي زمان طوالنی
بلند کردن یا حمل مستمر و مکرر بار
بلند کردن بار در حالت نشسته



ویژگیهاي بار
وزن
اندازه
دستگیره
لیز و بی ثبات بودن





سازمان و محیط
زمانی و فیزیکی( شود می سازماندهی کار که طریقی(

.دهند انجام را MMH عملیات نفر چند ”مثال    
روشنایی کمبود
ناصاف کف
نامناسب ربط و ضبط



عوامل فردي

سن
جنس
نوع لباس
مهارت در بلند کردن بار



طراحی محیط کار

برخی جوانب محیط کار که باعث افزایش خطر آسیب    
:ناشی از بلند کردن بار می شود

فضاي محصور
ارتفاع بار
کف



Some Guidelines in MMH



Some Guidelines in MMH









که باري حداکثر کردن مشخص براي زیادي تالشهاي تاکنون  
 از بار فاصله تکرار، نظر از خاص شرایط تحت تواند می کارگر

  گرفته صورت کند بلند ... و نداشتن یا داشتن دستگیره بدن،
.است

بلند که ساخت مشخص را وزنی بتوان که است ممکن غیر ”واقعا 
  تعیین حد .باشد ایمن محیطها و شرایط تمام در آن حمل و کردن

:گوناگون کشورهاي در شده
کیلوگرم 110 تا گذشته، در :هند-
کیلوگرم 33 تا :آلمان-
کیلوگرم 55 تا :کشورها از بسیاري در-





براي طراحی و ارزیابی   NIOSHمعادله ي 
بلند کردن بار

و فیزیولوژیکی بیومکانیکی، معیار سه بار کردن بلند براي معادله، این در 
.است شده گرفته نظر در جسمانی-روانی

  فرد به که این بدون شود بلند تواند می وزنی چه :بیومکانیکی معیار ◄
)اي مهره بین دیسکهاي آسیب( شود؟ وارد آسیبی

  داشته استمرار تواند می چقدر بار کردن بلند عمل :فیزیولوژیکی معیار ◄
شود؟ وارد فشار بدن انرژي تأمین سیستم به که این بدون باشد

   است؟ قبول قابل افراد براي وزنی چه کردن بلند :جسمانی -روانی معیار ◄
  



طراحی و ارزیابی بلند کردن بار
  NIOSH  معادله ي 

است بار کردن بلند ارزیابی و طراحی در شیوه کاملترین معادله این.

شده توصیه وزن حد معادله این(Recommended Weight Limit)  
  آسیب خطر که این بدون معین زمانی دوره یک در بار کردن بلند براي را

.کند می محاسبه باشد، داشته وجود فقرات ستون

و است تجربی ي معادله یک معادله این RWL مختلفی متغیرهاي اساس بر را  
.کند می تعیین

شد بازنگري 1991 سال در و شد تدوین 1981 سال در اصلی معادله.



1981نسخه  NIOSHمعادله 

مبناي اصلی این معادله فرمول زیر است:
Strain Index = Job demands / Worker capacity

:فرضیات
بلند کردن آرام و هموار-
بلند کردن با دو دست و متقارن در صفحه ساجیتال-
)سانتی متر 75حداکثر (پهناي بار متوسط است -
بلند کردن بار در فضاي غیر محدود-
چنگش خوب-
شرایط جوي مناسب-



1981نسخه  NIOSHمعادله 

Action Limit (AL) شود می محاسبه معادله این توسط.

شود می بلند که باري وزن اگر:

.است قبول قابل شرایط باشد، AL زیر -1
  قبول غیرقابل برخی براي شرایط باشد، MPL و AL بین -2

.شود می توصیه مدیریتی کنترلهاي .است
  .است قبول غیرقابل بسیاري براي شرایط باشد، MPL از بیش -3

 کاهش یا حذف و کار مجدد طراحی براي مهندسی کنترلهاي
.شود می توصیه MMH خطرات



1981نسخه  NIOSHمعادله 

 Maximum permissible limit

از بیش بار کردن بلند MPL اینصورت غیر در .شود انجام نبایستی  
.شود اجرا باید مهندسی کنترلهاي

MPL است شده تعیین زیر معیار 4 اساس بر:
  MPL از بیش بار کردن بلند که وقتی عضالنی-اسکلتی آسیبهاي شیوع -1

.یابد می چشمگیري افزایش باشد
  تحمل را L5/S1 بردیسک N 6370 از بیش فشار توانند نمی بسیاري -2

.کنند
  kcal/min 5 از انرژي مصرف باشد MPL از بیش بار کردن بلند وقتی -3

.کند می تجاوز
 را MPL از بیش بار کردن بلند زنان %1 از کمتر و مردان از %25 تنها -4

.دانند می قبول قابل



1981نسخه  NIOSHمعادله 

معیارها:

معادل بیومکانیکی فشار N 3430 دیسک بر L5/S1  
معادل فیزیولوژیک فشارkcal/min 3.5
بار کردن بلند زنان %75 از بیش و مردان %99 از بیش 

.بدانند قبول قابل را





متغیرهاي مربوط به بلند کردن بار که در معادله 
NIOSH  لحاظ شده اند 1981نسخه: 

پا قوزك دو بین نقطه و دستها گرفتن قرار محل افقی فاصله )H(

بار روي بر دستها گرفتن قرار محل تا کف از عمودي فاصله)V(

عمودي راستاي در بار جابجایی)D(

زمان واحد در بار کردن بلند تعداد )F(
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