83

مجله ارگونومی
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چکیده
مقدمه :ازجمله موضوعات بسیار مهم در امر ایمنسازي ماشینآالت صنعتی ،نصب حفاظهاي مناسب جهت جلوگیري از آسیبهاي ناشی از کاارکرد ماشاین و
برخورد کارگران با آن میباشد .طراحی حفاظ ماشینآالت  ،موضوع مهمی در ارگونومی و ایمنی بوده و در آنتروپومتري دست ،توجه زیادي را باه خاود معفاو
داشته است .هد این تحقیق ،استخراج ابعاد بخشهاي مختلف دست کارکنان در یک مرکز صنعتی ،طراحی یک نوع حفاظ ثابت شاکههاي مساتفیل شاهل در
یک ماشین صنعتی و بهکارگیري اطالعات حاصله در استانداردسازي حفاظ ماشینآالت صنعتی کشور بهمنظور پیشگیري از حوادث میباشد.
مواد و روشها 39 :نفر از کارکنان زن و مرد شاغل در یک واحد صنعتی جهت اندازهگیري  43بعد آنتروپومتري دست راست مورد مفالعه قرار گرفتند .ساس
جهت طراحی حفاظ ثابت مناسب ،براي ابعاد طولی صدک  33مردان و براي ضخامت (قفر) و پهنا ،صدک  4زنان محاسکه گردید.
یافتهها :بر اساس اندازههاي به دست آمده ،حفاظ ثابت مناسب با فاصله ایمن حفاظ تا قسمت خفرناک  436/64میلیمتر ،طول شها  43/43میلیمتر و عرض
شها  8/33میلیمتر طراحی گردید .مقایسه  6پارامتر  TE ،DPC ،MCP ،DIP، PIPو WRدر این مفالعه با استاندارد  ،OSHAنشاان داد کاه پارامترهااي
 PIPو  WRکاهش و  MCP ،DIPو  TEافزایش یافته است و  DCPبه علت نکود اطالعات کافی در  OSHAمقایسه نشد.
بحث و نتیجهگیری :طراحی حفاظ ماشینآالت جهت جلوگیري از حوادث صنعتی جزء الینفک ایمنی کاار مایباشاد .مقایساه پارامترهااي MCP ،DIP ،PIP

 TE ،DPCو  WRدر مفالعه حاضر نشان میدهد که برخی پارامترها در مقایسه با استاندارد  OSHAکاهش و برخی افزایش یافتاه اسات .همچناین اساتاندارد
 44833سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیاز به بازبینی دارد.
کلمات کلیدی :حفاظ ماشینآالت ،حفاظهاي ثابت ،آنتروپومتري

( * -4نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی دانشهده بهداشت دانشگاه علوم پزشهی مازندران ،ایران .پست الهترونیهیmououdi2006@yahoo.com :
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مفالعه اي جهت طراحی حفاظ ماشین آالت صنعتی
طرحهاي حفاظ ماشین در طول سالهاي اخیر بهطور وسیع ماد نظار

در طی انقالب صنعتی نقش ماشینآالت بسیار برجسته شد و با رشاد

پیشاانهادي خااود را در نشااریات ارايااه نمودنااد .بااراي ملااال OSHA

استفاده از ماشین ،صدمات ناشای از آنهاا نیاز افازایش یافات .اصاول

(سازمان ایمنی شغلی و بهداشت آمریها) استاندارد ،CFR 1910.217

حفااایتی درساات بااهمااوازات انقااالب صاانعتی آغاااز گردیااد .اولااین

( ANSIموسسه استاندارد ملی آمریها ) استاندارد ASMA ،B11.19

اسااتانداردهاي حفایاات ماشاینآالت بااه سااال  4341باار ماایگااردد.

(موسسه استاندارد ملی آمریها) استاندارد  ،B15.1استاندارد استرالیا

انگشتان قفعشده ،دستهاي لهشده ،بازوهاي شهسته شده ،نابیناايی در

1219و استاندارد انگلی

اثر پرتاب قفعات و  ...همگی جزيی از فهرست طاوالنی آسایبهاایی

یهسانی را بهار برده و توسعه دادند ( 0،6و .)9

هستند که ممهن است در اثر ناایمن بودن ماشینآالت ایجاد گردناد و

بررسیهاي وسیع و جامع آنتروپومتري در سازمانهاي مختلف نظامی

نگاهی عمیق به هریاک از حاوادث و خساارات ناشای از آن ،ضارورت

و خصوصی انجام شد ،اما هیچگاه نتایج ،عمالً در حوزه طراحی حفاظ

استانداردهاي حفایت ماشینآالت صنعتی را نشان میدهد.

ماشین ،وارد نگردید .هد این تحقیق ،انجام مفالعاات آنتروپاومتري

از جمله موضوعات بسیار مهم در امر ایمنسازي ماشینآالت صانعتی،

جهت استخراج ابعاد بخشهاي مختلف دست راست کارکنان در یاک

نصب حفاظهااي مناساب جهات جلاوگیري از آسایبهااي ناشای از

مرکز صنعتی ،طراحی یک نوع حفاظ ثابت در یک ماشاین صانعتی و

چگونگی کارکرد ماشین و برخورد کارگران با آن میباشد که در اغلب

در نهایاات بااهکااارگیري اطالعااات حاصااله در استانداردسااازي حفاااظ

موارد قابل پیشگیري خواهد بود (.)4

ماشین آالت صنعتی کشور به منظور پیشگیري از آسایبهاا غیرقابال

روشهاي حفایت خود به دو دسته تقسیم میشوند :تجهیزات ایمنای

جکران میباشد.

 ،5304در طی  03سال گذشته اندازههااي

(جلوگیري از حرکت) و حفااظ (جلاوگیري از دسترسای) .بخاش اول
تشااخیج حضااور و تجهیاازات کنتاارل

مواد و روشها

(کنترلهاي شروع و توقف اضفراري) تقسیم و حفاظها نیز خود به دو

در این پژوهش کلیه  39نفر کارکنان مرد و زن شااغل در یاک واحاد

دسته متحرک و ثابت تقسیم میگردند (.)3

صنعتی خاص ،جهت اندازهگیري  43بعد انتروپاومتري دسات راسات

طراحی دستگیرهها ،ابزارهااي کنتارل دساتی و حفااظ ماشاینآالت،

وارد مفالعه گردیدند .اندازهگیري با کولی

موضوعات ارگونومی مهمی میباشند که در آنتروپومتري دست ،توجاه

گرفت (شهل.)8() 4

با دقات یاکصادم انجاام

زیادي را به خود جلب نموده و تحقیقات بسیاري در این زمینه صورت
گرفته است .از منابع مهم در این رابفه میتوان باه اطالعاات کمکار و
همهاران ( ،)4384دیاوی

و همهااران ( )4383ناوری

و همهااران

( )4338و پورتر ( )3333اشاره نمود ( .) 3در تالشهااي اولیاه باراي
جلوگیري از برخورد میان ماشین و کاربر" ،لیکرتای موچاال" صااحب
شرکت بیمه ،یک سري از طرحهااي حفااظ ماشاین را در طای دهاه
 4313توسعه داد .این طرحها که در آنها رابفه بین انادازه شاها و
فاصله ایمن نشان داده شده است ،جهت پیشگیري از صدمات ساخته
شده بودند .ابعاد توصیه شده که بعدها " میاانگین انادازه دساتهاا "
نامیده شده است ،در همه طرحها یهسان بود (.) 1

شکل  -1ابعاد دست :ابعاد طولی ( ،)-A7A1ضخامت (WRو )B1-B4و پهنا (.)C
 6پارامتر  TE ،DPC ،MCP ،DIP، PIPو WR
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مقدمه

قرار گرفتاه ،باهطاوري کاه چنادین ساازمان اساتاندارد ،انادازههااي

خااود بااه دو دسااته حاا

83

04

محمد امین موعودي
در شهل مذکور  6پارامتر :انتهاییترین مفصل از کف دست (،)DIP

کوچااک :B4 ،ضااخامت بنااد دوم انگشاات کوچااک :C ،پهنااا بنااد اول

نزدیکترین مفصل به کف دست ( ،)PIPکف دستی (متاکارپال)

انگشت کوچک و ضخامت مچ (قفر قدامی خلفی).

کف دست در قاعده انگشت شست ( ،)CMCP( )TEمچ دست

نیز پهنا ( ،)Cصدک  4زنان محاسکه و با استفاده از سه بعد  A7,Cو

( ،)WRاز نظر طول ( ،)Aضخامت ( ) Bو پهنا ( ) Cاندازهگیري

B3حفاظ ثابت مناسب طراحی گردید .در پایان  6پارامتر

شدند (شهل .)4

 TE ،DPC ،MCP ،DIP،PIPو  WRبا استاندارد  OSHAمقایسه

 43بعد مورد مفالعه به شرح زیر میباشند:

گردید ( .)3از نرمافزار  SPSSنسخه  33جهت تجزیه و تحلیل

 : A1طول انگشت وسط :A2 ،طول بند اول انگشت وسط :A3 ،طاول

اطالعات استفاده شد.

یافتهها

 A4تا اولین چینخوردگی در کف دست :A6 ،طول از انتهاي  A5تاا
مچ :A7 ،طول دست از نوک انگشات تاا ماچ :B1 ،ضاخامت انگشات
سکابه در ناحیه کف دستی :B2 ،ضخامت انگشات شسات در قسامت
گوشتی کف دست در قاعده شسات :B3 ،ضاخامت بناد اول انگشات

از  39نفر کارکنان زن و مرد ( 04نفر مرد و  16نفار زن) باا میاانگین
سنی  33±3/8سال بودهاند .صدکهاي حاصل از  43بعد مورد مفالعه
در دست راست مردان و زنان در جدول  4آورده شده است.

جدول  -1صدک های ابعاد دست راست مردان و زنان مورد مطالعه برحسب میلیمتر
ردیف

کد

1

A1

2

A2

5

A3

1

A4

0

A5

9

A6

1

A7

9

B1

9

B2

15

B3

11

B4

12

WR

15

C

مشخصات ابعاد

صدک  1زنان

صدک  99مردان

طول انگشت وسط

99/05

95/99

طول بند اول انگشت وسط

21/11

50/11

طول بند دوم انگشت وسط

21/15

55/11

طول بند سوم انگشت وسط

25/01

55/91

طول  A4تا اولین چینخوردگی در کف دست

12/21

91/91

طول از انتهای  A5تا مچ

95/19

99/55

طول دست از نوک انگشت تا مچ

109/05

199/91

ضخامت انگشت سبابه در ناحیه متاکارپال

19/19

21/99

ضخامت انگشت شست در ناحیه برآمدگی کف دست

29/15

05/15

ضخامت بند اول انگشت کوچک

9/29

19/19

ضخامت بند دوم انگشت کوچک

11/90

21/15

ضخامت مچ (قطر قدامی خلفی)

21/55

10/01

پهنا بند اول انگشت کوچک

15/19

19/51
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( ،)MCPفاصله چین کف دستی ( ،)DPCبرآمدگی قسمت گوشتی

سس

بند دوم انگشت وسط :A4 ،طول بند سوم انگشات وساط :A5 ،طاول

براي ابعاد طولی ( ،)Aصدک  33مردان و براي ضخامت ( )Bو

مفالعه اي جهت طراحی حفاظ ماشین آالت صنعتی

04

مفابق با اندازههاي به دست آمده ،حفاظ ثابت مناسکی براي
دستگاهها طراحی گردید .در این حفاظ ،فاصله ایمن حفاظ تا قسمت
خفرناک  436/64میلیمتر مفابق با بعد ( A7صدک  33مردان)،
عرض شها

 8/33میلیمتر مفابق با بعد ( B3صدک  4زنان)

میباشد (شهل  .)3مقایسه  6پارامتر  TE ،DPC ،MCP،DIP ،PIPو
 WRبا استاندارد  OSHAدر جدول  3و شهل  3آورده شده است.
شکل  2حفاظ مناسب طراحی شده برای ماشینآالت
جدول  :2خالصه دادههای حفاظ ماشین با مش مستطیل شکل
حفاظ توصیه شده OSHA 29 CFR 1910.217
فاصله شکاف از نقطه خطر ()mm

حداکثر پهنای شکاف () mm

نوک انگشت تا:

طول صدک  99مردان

ضخامت صدک 1زنان

0 -83

6

DIP

83/11

3/8

83 – 66

10

-

-

-

66 – 39

18

PIP

69/61

11/63

39 – 160

16

MCP

33/2

16/3

-

-

DCP

181/1

16

160 – 163

19

-

-

-

163- 191

22

TE

130/1123

29/1

191 – 813

82

WR

196/61

21

شکل  :8مقایسه حفاظ (ماشینآالت) ،پیشنهادی و استاندارد  = DIP . OSHAانتهاییترین مفصل انگشت وسط از کف دست = PIP ،نزدیکترین مفصل انگشت وسط به کف
دست = MCP ،کف دستی (متاکارپال) = DPC ،چین کف دستی =)CMCP( TE ،برآمدگی قسمت گوشتی کف دست در قاعده شست = WR ،مچ

بحث و نتیجهگیری
حفاظ طراحی شده با توجه به دادههاي حاصله از بررسای انادازههااي
دست راست افراد شاغل در یک واحد صنعتی ارايه گردید.

همانگوناه کاه در جادول  3مشااهده مایشاود برخای از  6پاارامتر
اندازهگیري شده در مفالعه حاضر در مقایساه باا اساتاندارد ،OSHA
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طول شها

 43/43میلیمتر مفابق با بعد ( Cصدک  4زنان) و

04

محمد امین موعودي

ملل  MCP ،DIPو  TEافزایش یافته اسات و  DCPباه علات نکاود

مفالعات بیشتري در نقاط مختلف کشاور در رابفاه باا آنتروپاومتري

اطالعات کافی در  OSHAمقایسه نشد.

دست کارگران شاغل در صنایع مختلف انجام گیرد تا حفااظ مناساب

در مفالعااه ویالنهااورت و همهاااران  )1( 4330نیااز در مقایسااه بااا

هر دستگاه خاص با توجه به ابعاد دست ایرانیان  ،طراحی گاردد .الزم

استاندارد  ،OSHAبرخی پارامترها مانناد  TE ،MCP ،DIPو WR

به توضیح است که تعدادي از ماشینآالت نیز از خاارج از کشاور وارد

افزایش و برخای پارامترهاا مانناد  PIPکااهش یافتاه اسات .مقایساه

میشوند وجهت این گونه ماشینآالت نیز حفاظ اساتاندارد مفاابق باا

پارامترها در مفالعاه حاضار و مفالعاه ویالنهاورت و همهااران نشاان

ابعاد آنتروپومتري دست ایرانیان سفارش یا طراحای گردناد.مفالعاات

میدهد که پاارامتر  PIPدر هار دو مفالعاه در مقایساه باا اساتاندارد

بیشتر در رابفه با ابعاد قسمتهاي باالتر دست همچون طاول ،پهناا و

 OSHAکاااهش و پارامترهاااي  TE ،MCPو  DIPدر مقایسااه بااا

ضخامت ساعد ،بازو و مچ دسات تاا ناحیاه زیار بغال جهات طراحای

استاندارد  OSHAافزایش یافته در حالی که پارامتر  WRدر مفالعاه

حفاظهاي مناسب در صنایع مختلف نیز ضروري به نظر میرسد.

ویالنهورت افزایش و در این مفالعه کاهش یافته است که با توجاه باه

استاندارد  44833سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایاران ساال

تفاوت ابعاد بدن انسان در نقاط مختلف دنیا ،قابل توجیه میباشد.

 4389در رابفه با ایمنی ماشینآالت-فاصله ایمنی براي جلاوگیري از

 6پارامتر اندازهگیري شده در این پاژوهش یعنای ،MCP ،DIP ،PIP

دسترسی اندامهاي فوقانی و تحتانی به مناطق خفر که باا اساتفاده از

 TE ،DPCو  WRمیتواند در طراحی براي ساایر حفااظهاا از ناوع

ترجمه استاندارد  ISO 13857 2008تدوین گردیده اسات ،باه نظار

تجهیزات کنترلی (شروع و توقف اضفراري) شامل الهترونیهای ،پرتاو

میرسد نیاز به بازبینی دارد (.)43

نوري ،پردههاي نوري و اسهنرهاي لیزري مورد استفاده قرار گیرد.
طراحی حفاظ ماشین آالت جهت جلوگیري از حاوادث صانعتی جازء

تشکر و قدردانی

الینفک ایمنی کار میباشد (.)4

بدینوسیله از سرکار خانم مهندس مژگان اصغري قدردانی میگردد.
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کاهش یافته از جمله  PIPو  WRکاهش یافته و برخای از پارامترهاا

با توجه به یافتاههااي حاصاله از ایان پاژوهش ،پیشانهاد مایگاردد
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Abstract
Introduction: An important measure for ensuring safety in the operation of industrial machinery is to install proper
guards that prevent machine hazards and protect operators. The design of industrial machine guards is a key issue in
ergonomics and worker safety and has become a focus of research in hand anthropometry.
The present study was conducted to assess the different hand anthropometric dimensions of employees in an industrial
unit and to design a fixed mesh guard in the shape of a rectangle for industrial machines and to use the collected data
for the standardization of industrial machine guards in Iran to help prevent machine hazards.
Materials and methods: Thirteen right hand anthropometric dimensions of 97 male and female employees of an
industrial unit were examined. To design a standard fixed guard, the length dimensions of the 99th percentile of men
and the thickness (diameter) and width of the 1st percentile of women were calculated.
Results: According to the data obtained, a standard fixed guard creates a safe distance of 196.61 mm with the
hazardous components of the machine, a gap length of 10.19 mm and a gap width of 8.29 mm. Comparison of 6
parameters, including DIP, PIP, MCP, TE, DPC and WR, with the OSHA regulations showed that PIP and WR had
decreased, MCP, DIP and TE had increased and DPC could not be analyzed given the lack of sufficient information on
the parameter in the OSHA.
Conclusion: The design of machine guards that help prevent industrial hazards is an integral part of workplace safety.
The analysis of DIP, PIP, MCP, TE, DPC and WR in the present study and in a study conducted by Vaillancourt et al.
showed some of the parameters to have increased and some to have decreased compared with the OSHA regulations.
This study also reveals the need for revising ISIRI 11800, a standard published by the Institute of Standards and
Industrial Research of Iran.
Keywords: Industrial machine guard, fixed guard, anthropometry
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