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ایمنی در حمل و نقل درون کارگاهی

(OSP)شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران 
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انواع حمل و نقل❖

.رددبا توجه به روشهای موجود و وسایل مورد استفاده، حمل و نقل به دو دسته کلی، تقسیم می گ

(خارجی)حمل و نقل در مسیرهای طوالنی -الف

(داخلی)حمل و نقل در مسیرهای کوتاه -ب

میبارگیریوجابجاییتخلیه،عملیاتشاملمواقعاغلبدر(کارگاهیدرون)داخلینقلوحمل

کزمرادرنقلوحملنوعاین.باشدمیخارجینقلوحملمکملکهگفتبتوانشایدوباشد

میانجامغیرهوانبارهاداخلوباراندازهابارگیری،وتخلیهسکوهایانبارها،بیننگهداری

حمللسیکیاوفعالیتآنبدونکهاستایناستتوجهقابلنقلوحملنوعایندرآنچه.شود

.گرددنمیتکمیلخارجینقلو
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(داخلی)نقلوحملروشهایانواع❑

دستینقلوحمل-۱

وایلوسیاوانسانینیرویتوسطاقالمتخلیهوجابجاییبارگیری،فعالیتهایکلیهروشایندر

.گیردمیانجامدستیتجهیزات

(ترکیبی)دستیمکانیزه،نقلوحمل-۲

وشودنجاماالکتریکییامکانیکیآالتماشینوتجهیزاتتوسطاقالمحملسیکلازقسمتیچنانچه

.گویندترکیبیراحملروشپذیرد،انجامدستیتجهیزاتوانسانینیرویتوسطسیکلازقسمتی

مکانیزهنقلوحمل-۳

ماشینوتجهیزاتتوسط(جابجاییوبارگیریتخلیه،)نقلوحملسیکلیاهافعالیتتمامچنانچه

.دشومینامیدهمکانیزهنقلوحملاصطالحاًروشاین.شودانجامالکتریکییامکانیکیآالت
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:حمل و نقل درون کارگاهیایمنیاهمیت ❖

به.دهدمیتشکیلراتولیدیمختلففرایندهایازمهمیبخشموادجابجاییونقلحملعملیات

منظوربهامروزه.شودمیجابجاموادتن50تا45حدودمحصولتنهرتولیدبرایمتوسططور

.کنندمیاستفادهمکانیکینقلوحملازهزینهوزماندرجوییصرفه

رخاحتمال.استنقلوحملبهمربوط،کارازناشیحوادثوهابیماریاز%20حدوددر،آمارطبق

بهآموزشرواینازداردوجودنقلوحملمختلففرایندهایازمرحلههردردیدگیآسیبدادن

.استضروریبسیارنقلوحملفرایندهایدرمختلفهایفعالیتایمنانجامبرایافراد
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ایمنی حمل و نقل دستی❖

:مهمترین نکات و دستورالعمل ها حمل دستی بار به شرح زیر هستند

:مراحل چهارگانه زیر را رعایت کنید, هنگام بلند کردن دستی بار-1

.تا حد ممکن نزدیک باری که می خواهید ان را بلند کنید قرار بگیرید. الف

ناسب آن به آرامی بشنید؛ پاها را به اندازه ی عرض شانه باز کنید؛ سپس بار را از دستگیره یا محل م. ب

.بردارید

.با زانوهای خمیده و کمر صاف بار را بلند و بایستید. ج

.پس از حفظ تعادل حرکت کنید. د
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ایمنی حمل و نقل دستی❖

:بار را قبل از بلند کردن از نظر موارد زیر سریعا ارزیابی کنید-2

.لبه های تیز و برنده, وجود دستگیره, پایداری, جنس یا نوع, شکل, وزن, حجم✓

.درصورت امکان از دستکش مناسب برای بلند کردن بار استفاده کنید-3

.بار را از دستگیره یا محل مناسب و مقاوم بلند کنید-4

.تا حد ممکن بار را نزدیک بدن خود جابجا کنید و از کثیف شدن لباس خود نهراسید-5

!همیشه بار را با زانوی خمیده بلند کنید نه با کمر خمیده-6

.استراحت های کوتاه مدت بین کار را در نظر داشته باشید-7

.در کاهش حوادث جابجایی دستی بار موثر است, افزایش روشنایی محل کار-8

.هل دهید, بار را نکشید-9
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(بارگیری و تخلیه بار) ایمنی در حمل و نقل مکانیزه ❖

نیرویکناردرتجهیزاتانواعازپروسه،ایندر.استمرکبفعالیتیکبارتخلیهوبارگیریپروسه

فظحبرایسالمتوایمنیاصولهمهکهاستمهمبسیار.می شوداستفادهتوامانصورتبهانسانی

.شودرعایتتجهیزاتکاراییحفظطورهمینونفراتجان

وبارگیریبخشدرشاغلکارکنانسالمتازمحافظتخصوصدرسادهاصولازبرخیبهادامهدر

.می کنیماشارهتخلیه
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بارتخلیهوبارگیریمسئولپرسنلمخاطراتمهمترین❖

سنگینبارهاینامناسببرداشتنازناشیپیچ خوردگی هایوعضالنیکشش های₪

بارگیریحیندرسقوطیاماشین آالتووسایلبابرخوردبامرتبطسوانحوجراحات₪

سقوطیاوبارنامناسبحملدلیلبهفقراتستونآسیب های₪

بارسقوطاثردرسربهضربه₪
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برای پیشگیری از مخاطرات به توصیه های زیر توجه کنید

بارگیریحیندرایمنیلیستچکوجود↯

ترمزهامانندماشین آالتایمنیتجهیزاتبودنسالمازاطمینان↯

بارتخلیهوبارگیریزماندرکافینور↯

.…ونخالهغیرضروری،موانعگودال،مانندمخاطراتینبودنازاطمینان↯

تخلیهوبارگیریحیندربی دلیلترددهایوترافیکوجودعدم↯

پرسنلمناسبآموزش↯

مناسبایمنیتجهیزات↯

کارآمدواستانداردبیمهوجود↯
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