




1991نسخه  NIOSHمعادله 

:از عبارتند است شده استفاده معادله تدوین براي که معیاري سه

kN 3.4 دیسک فشار حداکثر :بیومکانیکی معیار ◄

kcal/min 4.7– 2.2  انرژي مصرف حداکثر :فیزیولوژیکی معیار ◄

  زنان درصد 75 براي قبول قابل بار حداکثر :جسمانی -روانی معیار ◄
مردان درصد 99 و

 



1991نسخه  NIOSHمعادله 

معادله براساس NIOSH، RWLmax است کیلوگرم 23 با برابر  
 سطح باالي متري سانتی 75 ارتفاع از ساجیتال صفحه در که

 قرار بدن جلو در متري سانتی 25 فاصله در و شود می بلند زمین
.گیرد می

ندارد حرکت عمود جهت در متر سانتی 25 از بیش بار همچنین 
.)دستگیره( شود می جفت خوب بار با دستها و

شود می بلند گهگاهی بار.  
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باید باشد، نداشته وجود باال شرایط اگر RWL  شود محاسبه.

محاسبه براي RWL، 6 در بار کردن بلند شرایط با مرتبط ضریب  
   .شوند می گرفته نظر

RWLmax  تا شود می ضرب هستند 1 از کمتر که ضریب 6 این در  
RWL آید بدست خاص شرایط براي.

معادله در NIOSH 1981 سال، RWLmax کیلوگرم 40 با برابر  
.بود شده بینی پیش









Horizontal Location (H) should be measured. In those
situations where the H value can not be measured, then H
may be approximated from the following equations:

Metric [All distances in cm]:

H = 20 + W/2
for V ≥ 25 cm

H = 25 + W/2
for V < 25 cm

Where: W is the width of the container in the sagittal plane and V is
the vertical location of the hands from the floor.











(Lifting Index)شاخص بلند کردن بار 

و شود می بلند که باري وزن بین نسبت RWL بار کردن بلند شاخص را (LI) نامند می.
LI=L/RWL

LIاگر ◄ ≤   ضروري ارگونومیک تغییرات و ندارد وجود کمري آسیب خطر باشد 1
.نیست

LI اگر ◄ <  نزدیک و شغلی استرس کاهش براي ارگونومیک ي طرحها باشد 1 > 3
.شود می الزم 1 به LI کردن

≤LI اگر ◄   اعمال اتوماتیک روشهاي همچون روشهایی و تغییر کار سیستم باید باشد 3
.شود

  مورد را بار حمل فعالیت بر حاکم مشکالت توان می معادله در آمده بدست ضرایب روي از
.داد قرار شناسایی





محدودیت ها

معادله از توان نمی زیر موارد در NIOSH کرد استفاده:

دست یک با بار آوردن پایین و کردن بلند -1
کار شیفت یک از بیش بار آوردن پایین و کردن بلند -2
نشسته حالت در بار آوردن پایین و کردن بلند -3
محدود فضاي در بار آوردن پایین و کردن بلند -4
کشیدن و دادن هل با بار جابجایی -5
دستی چرخ یا اهرم کمک به بار جابجایی -6
لغزنده سطح با محیطی در فعالیت -7
 نامناسب و حاد جوي شرایط با هایی محیط در بار کردن بلند -8



مثالها















براي بلند کردن بار HSEدستورالعمل  

شکمی داخل فشار براساس دستورالعمل این )intra-abdominal
pressure( فقرات ستون بر وارده فشار براي مستقیم غیر شاخصی عنوان به  

.است شده تدوین

براي پیشنهادي مقادیر دستورالعمل، این در Lifting zones است شده ارایه.

دو تا دوم یک و مرد کارگران همه براي شده ارایه مقادیر که اینست بر اعتقاد 
.کند می فراهم را معقولی حفاظت زن کارگران سوم



براي بلند کردن بار  HSEدستورالعمل  

بار یک از کمتر تعداد به بار کردن بلند براي دستورالعمل این  
.است شده تدوین مطلوب ”نسبتا شرایط و دقیقه در

با که خوب چنگش با باثبات بار وجود مطلوب، شرایط از منظور  
.شود می بلند تنه چرخش بدون راست بدنی وضعیت

ضرایب چرخیده یا و خمیده حالت در بار کردن بلند براي  
.دارد وجود تصحیح

90 چرخش براي و %50 باید بار وزن درجه 90 خمش براي 
.یابد کاهش %20 میزان به آن وزن درجه



براي بلند کردن بار HSEدستورالعمل 



Washington Industrial Safety and 
Health Act

WISHA Method







http://www.drsergio.com.br/ergonomia/curso/Wishas/ergo_worksheetIE.htm

http://www.drsergio.com.br/ergonomia/curso/Wishas/ergo_worksheetIE.htm
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