
:موضوع ارائه

اصول ایمنی کار با لیفتراک و نحوه رنگ آمیزی خطوط انبار      



مقدمه
:در ابتدای این مقاله به بررسی نکات ایمنی لیفتراک میپردازیم

:لیفتراكایمنی 

ازبسیاریدر...وتجهیزاتووسایلاولیه،موادجابجاییبرایلیفتراک ها

هحادثلحاظازلیفتراک هامتاسفانه.می شوداستفادهساختمان هاوصنایع

نقلوحملحادثه هایتمامازسومیکتقریبا.دارندقرارباالییرتبهدرآفرینی

دررانندهآموزشضعفخاطربهحوادثایناکثرکهاستلیفتراک هابهمربوط

سویازمنتشرهآمارهایبراساس.می باشدضعیفنگهداریوایمنیزمینه

نجالیفتراکبابرخورداثردرمتحدهایاالتدرنفر100سالیانهNIOSHسازمان

از.می شوندجدیصدماتدچارنفر20000حدودومی دهنددستازراخود

اعمالشاخص ترینازومی باشدناایمنعملحادثه،بروزعواملمهمترین

.می باشدنقلوحملورانندگیدرایمنیمقرراترعایتعدمناایمن،



:حوادث در اثر موارد ذیل رخ می دهندبیشتر 

 دستگاهبارگیری بیش از حد استاندارد

 حملبی ثباتی بار در حال

 لیفتراکموانع موجود در مسیر حرکت

 استاستفاده لیفتراک برای کارهایی که طراحی نشده

برخورد با عابران



لیفتراك هاوسایل حفاظتی 

:لیفتراك ها باید مجهز به وسایل حفاظتی زیر باشند

حفاظ سر برای راننده هایی كه خطر سقوط بار روی سر آنها وجود دارد.

 حفاظ روی تسمه فلكه یا قسمت های گردنده دستگاهنصب.

 با  وسیله جذب گازهای سمی در مناطق بسته و بدون تهویه در لیفتراك های موتورینصب

.سوخت داخلی

 حفاظ ضد جرقه برای محل هایی كه امكان خطر انفجار یا حریق داردنصب.

 چراغ جلو و عقب برای شب و كار در مناطق تاریكنصب.

 آینه برای تامین دید سمت عقب و اطراف، در مواردی كه اتاق راننده بسته و  داشتن

.محصور باشد

 دسترس بودن وسایل اطفای حریق و نصب دستگاه اعالم خطر برقیدر.



لیفتراكنکات ایمنی راننده 

دن آن از بکار انداختن لیفتراکی که دوره آموزش آن را فرا نگرفته اید و مجاز به ران

.نیستید خودداری کنید

نماییدلیفتراک توجه به ظرفیت مجاز حمل بار ایمن با

نکنیدحفاظ ندارند عبور از روی کابل ها و شلنگ ها در صورتی که

 میلی متر باشد150در هنگام حرکت بدون بار ارتفاع شاخک ها از زمین حداقل.

 لیفتراک یک اتومبیل مسابقه نیست لذا با سرعت مجاز حرکت نمایید

(5km/hمجازحداکثرسرعت)

 شاخک ها را تماما زیر بار داخل نمایید و مواظب شاخک های بیرون آمده از طرف

.دیگر باشید

هیچ کدام از اعضای بدن را از محدوده اتاقک لیفتراک بیرون نبرید.



نکات ایمنی تکمیلی در خصوص نحوه استفاده از لیفتراک

 نماینداجازه ندهید افراد غیر مجاز دستگاه را روشن کرده و آنرا جابجا

اجازه ندهید کسی زیر شاخک های باال برده شده بایستد و تردد نماید.

  دست ها، پاها و سر خود را بین قطعات متحرک لیفتراک و سایر خودروها قرار

.ندهید

اجازه ندهید اشخاص روی شاخک ها سوار شوند.

د زیرا  با لیفتراک به طرف اشخاصی که در نزدیکی دیوار هستند حرکت ننمایی

.ممکن است راه فرار نداشته باشند

سوار نمودن افراد روی لیفتراک ممنوع است.

در زمین های شیب دار از انبار کردن پالت ها جلوگیری نمایید.

برای حمل یک بار همزمان از دو لیفتراک استفاده نکنید.



از ترمز ناگهانی برای تخلیه بار بپرهیزید.

  مطمئن شوید که بار به درستی روی شاخک ها قرار گرفته و پایداری الزم را برای

.جابجایی دارد

مسیر حمل بار را از حیث موانع احتمالی و تراكم آن بررسی نمایید.

جایی که بار را بر روی آن قرار می دهید پایداری واستحکام الزم را داشته باشد.

لیفتراک را در مقابل تجهیزات، تابلوهای برق و پله های فرار پارک ننماید.

 سانتیمتر از زمین بلند نکنید30بارهای نوسان دار را بیش از.

  در هنگام حمل مخازن حاوی مایعات هر قدر ممکن است نزدیک زمین و بسیار

.آهسته حرکت نمایید

 قبل از ترک لیفتراک، شاخک ها روی زمین، ترمزدستی کشیده و اهرم ها در حالت

.خالص قرار گرفته و موتور خاموش گردد

قبل از جلو آوردن دکل ترمز کنید.

به  به آرامی در موقعیت بار توقف نموده و ترمز دستی را بکشید و بعداز آوردن دکل

.حالت عمودی بار را تا ارتفاع مورد نظر برروی محل مورد نظر باال ببرید



بار را دقیقا از مرکز آن بلند کنید و پس از اطمینان از تعادل جابجا نمایید.

 کف محلی که لیفتراک در آن کار می کند حتما بایستی صاف، عاری از سنگ و.  ..

.باشد

از وسایل ایمنی نظیر کفش، کاله و دستکش ایمنی استفاده نماید.

راننده از نظر شنوایی و بینایی باید کامال سالم باشد.

راننده باید گواهینامه الزم را داشته باشد.

 مطمئن شوید کف محلی که روی آن کار می کنید استحکام و مقاومت الزم را

.داشته باشد

در سر پیچ ها و نقاط کور حتما از بوق استفاده نمایید.

چراغ هشدار دهنده گردان روی لیفتراک باید سالم و روشن باشد.

در زمان واژگونی لیفتراک در داخل دستگاه بمانید و به بیرون نپرید.

 رعایت... همیشه فاصله ایمن را با دستگاه ها، تجهیزات برقی، تجهیزات گازی و

.کنید

هنگام دور زدن و سر پیچ ها مواظب باشید که وزنه تعادل دستگاه به اشیاء کناری

.صدمه وارد نسازد



لیفتراک برای کشیدن اجسام طراحی نشده، پس چیزی را با آن نکشید.

در سر پایینی ها هنگامی که بار دارید با دنده عقب حرکت نمایید.

هنگام حرکت سعی نمایید بدون کمترین ویراژ و انحراف حرکت کنید.

وقتی بار حجیم و بزرگ دارید با دنده عقب حرکت نمایید.

در موقع سوار و پیاده شدن از دستگیره و پله مربوطه استفاده نمایید.

استسعی نکنید لیفتراک را خودتان تعمیر نمایید خصوصا وقتی لیفتراک گرم.

در موقع فعالیت لیفتراک هیچکس بین دکل و بدنه قرار نداشته باشد.

حتما کپسول اطفای حریق در لیفتراك موجود باشد.

برای دیدن عقب به آینه بغل اکتفا نکنید با چشم خود عقب را ببینید.



لیفتراكبازبینی روزانه قبل از كار با 

ردخواناطوربهلیفتراك،باكارازقبلبازرسیبهمربوطدستورالعمل هایباید(الف

.شوندنصبتجهیزاتبهدستورالعمل هاکهمی شودتوصیه.باشددسترس

هالبتبود،خواهندمناسبچنگالیلیفتراک هایاغلببرایاستاندارددستورالعمل های

.باشدنیازنیزاضافیدستورالعمل هایعملکردی،شرایطبهتوجهبااستممکن



ه  قبل از راه اندازی لیفتراك، شرایط آن رامورد بررسی قرار دهید، و به موارد زیر توجه ویژه داشت(ب

:باشید

 تایرهاوضعیت

 (درتایرهای بادی)پر باد بودن تایرها

تجهیزات مربوط به اخطار و ایمنی

چراغ ها

باتری

کنترل ها

 سیستم هایtilt (کج کننده )و باالبرنده

چنگال ها و سایر ابزار بارگیری

زنجیرها و کابل ها

کلیدهای محدود کننده

ترمزها

سیستم سوخت

ار با  سایر مواردی که به وسیله شرکت سازنده تعیین شده اند یا مواردی که موجب سهولت در ک

.لیفتراك می شوند



لیفتراكچنگال 

رهاسمیظرفیتبایدمی گیرند،قراراستفادهمورد(دوتایی)جفتصورتبهکهچنگال هایی

یینتعسازندهکارخانهبوسیلهکهباشدمرکزیفاصلهدراسمیظرفیتازنیمیحداقلچنگال

.استشدهدادهنشانچنگالیلیفتراکاسمیپالکرویواستشده

هریایکبارماه12هربایدمی گیرند،قراراستفادهموردبارهردرتکصورتبهکهچنگال هایی

ازدشدیاستفادهدرصورت.شوندبازرسیشد،شناساییآنهادردایمیشکلیتغییرکهزمان

یینتعتاسیساتمدیروسیلهبهکهزمانیدوره هایدربیشتریبازرسی هایکهاستالزمآنها،

.شودانجاممی گردد،

کهطیشرایسایریاشکل،تغییرنقص،خرابی،هرگونهتشخیصهدفبابایدچنگال هابازرسی

ایدارکهچنگالی.شودانجاممتخصصوسیلهبهکند،واردلطمهایمناستفادهبهاستممکن

ایسازندهکارخانهتوسطمطلوبتعمیراتکهزمانیتاوشود،خارجسرویسازبایداستنقص

.قرارداداستفادهموردراآننبایدنگیرد،صورتصالحیتدارایکارشناس



 غه به  سمت باالیی تی)بازرسی چنگال از نظر صاف بودن تیغه و میله، گوشه چنگال

ت ممکن اس. ، تیغه چنگال و فرسودگی میله صورت می گیرد(سمت بارگیری میله

به  . ارتفاع راس چنگال ها و بلندی چنگک های تولیدی هر كارخانه، متفاوت باشد

ه  همین دلیل بازرسی های مربوط به چنگک چنگال ها باید بر حسب مقررات مربوط ب

.همان کارخانه سازنده انجام شود

 صل  اطمینان حا( درصورت وجود)از تعمیر صحیح و عملکرد درست قفل تثبیت کننده

میرات  در صورت یافتن هرگونه نقصی، باید چنگال از سرویس خارج شود تا تع. نمایید

.مطلوب روی آن صورت گیرد



ب و زمانی که از قالب های چنگال استفاده می شود، باید قسمت تکیه گاه باالی قال

ل های  قسمت نگهدارنده هر دو قالب از نظر فرسودگی، شکستگی و سایرتغییر شک

ر  در صورتی که فاصله بین چنگال و حامل آن از حد مجاز فرات. موضعی بررسی شوند

.رود، نباید تا زمانی که تعمیر نشده، مورد استفاده قرارگیرد

ه آیا نیاز  فقط کارخانه سازنده چنگال یا کارشناس واجد صالحیت باید تصمیم بگیرد ک

وسط است یک چنگال برای استفاده مداوم تعمیر شود یا خیر، و تعمیرات فقط باید ت

یر  نباید ترک ها یا فرسودگی های سطحی را با جوش تعم. مراجع ذیصالح صورت گیرد

زمانی که نیاز است تا تعمیرات مجددا صورت گیرد، باید چنگال در معرض . نمود

.عملیات گرمایی قرارگیرد



لیفتراكپرونده 

ایدبپروندهاین.باشدموجودآنتاریخچهبهمربوطپروندهیکلیفتراک،هربرایباید
یک.باشدلیفتراکارزیابیوتست،نگهداری،عملکرد،برایضروریاطالعاتشامل
:زیراستمستنداتانواعشاملباالبر،تاریخچهبهمربوطمعمولپرونده

 مربوط به عملکرد و نگهداریدستورالعمل های.

چنگالیلیفتراکاستفادهمنعموارد.

شدهجانشینچنگال هایبهمربوطمستندات.

چنگالیلیفتراکبرایسازندهکارخانهسویازشدهارایهمستندات.

بازرسی هاتاریخچهوبازرسیمراحل

گرفتهصورتاصالحاتوتعمیربهمربوطبایگانی های.

چنگالتعمیروبازرسیبهمربوطبایگانی های.

آنازخاصاستفاده ایبرایلیفتراکسازندهکارخانهمجوز.



میپردازیمآنانجامنحوهوانبارکشیخطهایروشبررسیبهحال

:انبارکفگذاریکدوکشیخطمزایای

مواردیبهتوانمیانبارکفکشیخطوگذاریشمارهازحاصلمزایایترینمهماز

شمارهباکاراییافزایشنظم،ایجادوانبارمختلفبخشهایبهتردهیسازماننظیر

شدهدادهاختصاصهایبلوکبهآساندسترسیکاال،خروجتاورودمراحلتمامگذاری

اشارهانبارهایقفسهدرموجودکاالهایگذاریکدبهکمکوکاالهاازگروههربه

.نمود



کاروکسبهایاستراتژیدرسطوحگذاریعالمتکاربرد

اینازخیلی.داردوجودانبارداریوتولیددرمشهوریکاروکسبهایاستراتژی

طبسورشددیگرهایشرکتتوسطوایجادموتورتویوتاشرکتتوسطهااستراتژی

.اندشدهداده

تعداد.استبصریارتباطاتبهاتکاازعبارتهااستراتژیاینمشترکوجوهازیکی

در.باشدسطوحعالمتگذاریازترکاراکهداردوجودبصریارتباطاتازمحدودیبسیار

وکسبهایاستراتژیمتداولترینازبرخیدرعالمتگذاریهایایدهازتعدادیبهادامه

.گرددمیاشارهکار



GEMBA:

با.کندمیکمکانباردرفعالیتمختلفمناطقشناساییبهسطحگذاریعالمت

راایمنطقههیچکهکنیمحاصلاطمینانتوانیممیکارانجامهایمحلشناسایی

هشدتعریفکارهایهمانگیردمیانجاممناطقآندرکهکارهاییوایمنکردهفراموش

.باشندمی



5S:

وتاسیساتازهااتالفانواعتمامحذفوسازمانبهبودازاستعبارت5Sمتدولوژی

هایروشبهاهدافاینانجامبهتواندمیسطوحگذاریعالمت.موجودامکانات

هکمسیرهاییدرافرادراهنماییبوسیلهشدهاتالفزمانکاهش.نمایدکمکمختلف

می5Sمتدولوژیازاستفادهآورددستدوایمنیافزایشوباشندداشتهترددبایست

باشد



:نابتولید

عالمتازاستفاده.باشدمیانبارهادراضافاتموثرحذفاستراتژیدیگرنابتولید

ازپیروینحوهدرخصوصآگاهیافزایشوکاریمناطقشناساییبجهتسطوحگذاری

.باشدمیموثربسیارشدهتعیینهایرویه



:نحوه خط کشی در انبار

فرصتسطوحاینمناسب،گذاریعالمتازطریق!نیستعبوربرایصرفاانبارکفسطوح

اانبارهکفسطوحگذاریعالمتکهدرحالی.هستندبصریارتباطاتنمودنبرقراربرایعالی

کهمدرنیوخالقانههایروشازهاشرکتاکنونگردد،میانجامکهاستمتمادیسالیان

.دهندمیانجامراآندارندقرارتوجهموردگذشتهازبیشتر

کهسطحیهردرافرادبرایتواندمیگیردانجامکاراومناسببصورتاگرگذاریعالمت

عالمتچگونهگرددمشخصکهاستمهمبسیارگرچه.شودواقعمفیدباشندقرارداشته

ژیاستراتگونههیچبدوناگر.گیردانجامبایستمیموضوعیاخدمتیکبرایسطوحگذاری

عنایتبا.گرددمیفراوانیمسایلومشکالتایجادباعثشودانجامگذاریعالمتمناسبی

ودباشموضوعاینبرایمناسبیهایاستراتژیبدنبالبایستمربوطهمدیرموضوع،اینبه

.نمایدانتخابودادهتشخیصنمایدمیمرتفعرااونیازهایکهرااستراتژیبهترین



؟چیستسطوحگذاریعالمت

وکاراییایمنی،بهبودمنظوربهسطوحگذاریعالمتازانباردرویژهبصورت

برایخوباستراتژیداشتندرگامنخستین.شودمیاستفادهبهترسازماندهی

اینکهوسطوحگذاریعالمتمختلفهایمدلتفاوتکهاستاینسطحگذاریعالمت

بدانیمراباشندمیمنظوریچهمناسبهرکدام



:نمونه های مختلف نوار عالمتگذاری 

کهاستبزرگهایرولبصورتنواراین:عالمتگذاریعادیهاینوار

براییاودستیطریقازنوارنوعایناجرای.گرددمیاجرامستقیمخطبصورت

عالمتگذارینوارهایازنوعاین.گرددمیانجامماشینیبصورتسرعتافزایش

.استمناسببلندومستقیمهایمسیروهاراهروبرای

نقاط،همچونمختلفیانواعدرگذاریعالمتاشکال:گذاریعالمتهایشکل

محلدادننشانبرایتواندمیبزرگدایرهیکمثالبرای.باشدمیفلشوپارد

حرکتبهراافرادتوانندمیهاپاردوهافلش.شوداستفادهزبالهسطلاسقرار

.نمایندهدایتاضطراریتخلیهمسیرهمچونخاصمسیریکدر



یمتفاوتمعانیدارایمتفاوتهایرنگبانواریک:رنگینعالمتگذارینوارهای

بارانکاالهایکهباشداینمعنایبهتواندمیرنگقرمزنوارباراهرویک.باشدمی

ینرنگعالمتگذارینوارهایانبارنیازاساسبر.باشدمیاشتعالقابلآنجادرشده

.گیرندمیقراراستفادهموردمختلفیبطرق

بعمنسمتبهرانورعالمتگذارینوارهایگونهاین:نورکنندهمنعکسنوارهای

دهسرپوشیهایسالنبرایعالیبسیارانتخابوگرداندمیبازنورکنندهارسال

.هستندبکارمشغولآنهادرافکننوریاچراغدارایونقلحملوسایلکهاستای

قابلیتشب،دردیدافزایشمنظوربهسالنازخارجهایفعالیتبرایهمچنین

.داشتخواهنداستفاده



این نوارها انتخاب مناسبی برای مکانهایی است:نوارهای درخشان در تاریکی

که مدت زمانی دارای نور کافی جهت شارژ نمودن این نوارها به منظور روشن شدن 

ا  در زمان تاریکی یا قطعی برق می باشند و کمک شایانی در زمان قطعی برق و ی

.مواقع خطر می نمایند



اضطراریتخلیهمسیر

هتخلیهایمسیرنمودنمشخصایمنیموضوعدربویژهسطوحگذاریعالمتفوایدازیکی

نمودنمشخصجهتویژههایرنگباراهنماهایفلشازاستفاده.باشدمیاضطراری

وارهاینازحتیانبارهابرخیدر.باشدمیمفیدبسیارخروجمسیرترینکوتاهوتریننزدیک

راخودخروجمسیربتوانندکارمندانتاشودمیاستفادهمنظوراینبرایتاریکیدردرخشان

.بیابندویژهشرایطیاسوزیآتشهنگامدربرققطعیزماندرراحتیبه

دباینماییممیاستفادهاضطراریخروجمسیردادننشانبرایگذاریعالمتازکههنگامی

وعالیمازدادنتمیزقابلومشخصکامالبایستهاعالمتاینکهباشیمداشتهبخاطر

عالمتازخاصینوعیاورنگهااشکال،بایستمنظوراینبرایلذا.باشددیگرهایمسیر

.نموداستفادهونمودهانتخابراگذاری



:نمونه تصاویری از نحوه رنگ آمیزی انبار















سپاس از همراهی شما


