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 از  ريبسیا کاهشدر  مهمی نقش شغلی بیومکانیک سساابر ،گونومیکیار رکا هیستگاا حیاطر

 ند.دار شغلی تصدما يهارفاکتو یسکر

 دلتعا باعث میشود، گونومیکیار رکا هیستگاادر طراحی  نکات ظریف و کم هزینهتوجه به 

 . گردد و باعث بهره وري بیشتر شود اربرقر رکا تماالزو ا گررکا يها نائیاتو بین زمال

 انگررکا نیو روا جسمی هفار یشافزا لحا عینو در  سیستم کلو  گررکا وري هبهر دبهبو فهد

  .ستوا جسمی یمنیاایش افزو  شغلی ضایتر افزایش کارائی و بهره وري کارگر در گرواست و  

و در طراحی ایستگاههاي کاري، ند ا هشد حیاطر سنتی رتبصو صنعتدر  رکا يها هیستگاا غلبا

 دهیستاا حالتدر  نبدوزن توجهی به لزوم توزیع در ساخت ایستگاههاي ایستاده، بخصوص 

  نمیشود. در سطح کف پا ها ويمسا رطو به

 

 

 یعنی از کف پا تا ناحیه کمر همه اندام ها ،ه توصیف می شونداندام هاي حرکتی به صورت یک زنجیر

 مثل یک زنجیره حرکتی به هم متصل هستند. پس بروز مشکل در یکی از این قسمت ها می تواند 

 باعث ایجاد مشکالت در قسمت هاي دیگر شود. براي مثال کسی که در توزیع فشار در ناحیه کف پا 

 کج قرار می دهد ممکن است موقع حرکت و فعالیت دچار اختاللمشکل دارد و مچ یا کف پایش را 

از عدم توزیع یکسان فشار وزن بدن  و نیز کمردردهاي ناشی از کار ایستاده مداوم میتواند ناشی در قسمت هاي دیگر مثل زانو و کمر شود

 ر دراز مدت براي کارگران گردد.بروز ناراحتیهایی د باعث ،در کف پا باشد و افزایش فشار وزن بر برخی از نقاط کف پا

پوششهاي فلزي استفاده شده براي روي کانالها و دریچه ها و کف مسیرهاي تردد 

، در ایستگاههاي کاري عموما گریتینگ فلزي میباشد و  Walk wayدر ارتفاع و 

گریتینگ فلزي با افزایش سطح باز چشمه ها واستفاده از در طراحی و ساخت 

 ،،بدون توجه به آنکه کم کاهش وزن گریتینگ محقق میگرددتسمه ها با ضخامت 

کاهش سطح اتکاي پا  باعث ،افزایش سطح باز چشمه ها و کاهش ضخامت تسمه ها

در و  افزایش فشار وزن بدن بر نقاط محدودي از سطح کف پا میگرددو 

این فشار مداوم که بر نقاط محدودي از کف پا وارد ،ایستگاههاي کار ایستاده 

 از کف پا تا ناحیه کمر، اندام هاي حرکتی ود عوارض جبران ناپذیري را براي میش

 بدنبال خواهد داشت.
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امکان  ،  استفاده از فن آوریهاي نوین و محصوالت تولید شده براساس این فن آوریها در صنعت

صوالت براي رفع مشکالت و محدودیتهاي مح ،بهره گیري از خصوصیات ویژه محصوالت کامپوزیتی

گریتینگها و پروفیلهاي کامپوزیتی بعنوان پوشش روي کانالها ي را فراهم نموده است،استفاده از فلز

در طراحی سبب شده است  Walk wayو دریچه ها و کف مسیرهاي تردد در ارتفاع و 

 . شودتوجه شکالت مشابه فلزي آن مگریتینگهاي کامپوزیتی به 

 011، افزایش در مقایسه با مشابه فلزي گریتینگ کامپوزیتی وزن حجمی بسیار کمبا توجه به  

براي بارگذاري بیشتر بجاي افزایش و  امکان پذیر استدرصدي ضخامت تسمه ها و دیواره ها 

 را مدنظر قرار میدهیم. گریتینگهاي کامپوزیتی، افزایش ضخامت تسمه و کاهش سطح باز چشمه ها طراحی در ،تسمه هاارتفاع 

 3میلیمتر و این ضخامت براي مشابه فلزي  7تا  6ها در گریتینگ کامپوزیتی  ضخامت تسمه

درصدي ضخامت تسمه ها  و کاهش سطح باز چشمه ها  011افزایش بیش از میلیمتر میباشد، 

و در نتیجه توزیع  باعث افزایش سطح اتکاي کف پا ،درصد 311 بیش ازبراساس استاندارد تا 

در محیطهاي صنعتی،باالخص سالنهاي تولید و  وکف پا میگردد یکسان فشار وزن بدن بر سطح 

ایستادن ناشی از دراز مدت از عوارض  مونتاژ که داراي ایستگاههاي متعدد کار ایستاده هستند،

 مداوم و تردد در مسیرهاي پوشیده شده با گریتینگ جلوگیري مینماید.

 

میباشند عالوه بر جلوگیري از  Non Slipاستفاده از گریتینگهاي کامپوزیتی که داراي سطح 

از لغزش پا و عدم سر خوردن کارگر، در محیطهاي لغزنده ، در صورت انتقال نیروي سایشی ناشی 

 باعث جریان بهتر خون در کف پا و رفعسطح ناهموار دیواره هاي عریض گریتینگ کامپوزیتی، 

 در اثر ماساژ غیر مستقیم کف پا میگردد. خستگی

در  ریتینگ کامپوزیتیگکاهش وزن تینگهاي کامپوزیتی در مقایسه با مشابه فلزي ، و سبک بودن گری

 کمر و انداماز صدمات ناشی از جابجایی گریتینگها بر سطح پوشش یکسان  تا یک سوم وزن مشابه فلزي 

ال اص، این کاهش وزن در حالی اتفاق میافتد که استحکام گریتینگ کامپوزیتی  کارگر جلوگیري مینماید

 کاهش نمی یابد.

دم خوردگی گریتینگ و پروفیلهاي کامپوزیتی در محیطهاي صنعتی، نیاز به جابجایی براي تعمیر را به ع

 شکل چشمگیري کاهش میدهد و باعث راحتی کارگر میگردد.

 ماید.بودن گریتینگهاي کامپوزیتی در ایستگاههاي کاري از خطر احتمالی برق گرفتگی جلوگیري مین عایق الکتریکی

 محصوالت کامپوزیتی ریسک استفاده از این محصوالت را در محیطهاي صنعتی به صفر کاهش میدهد. ضد حریق بودن

 محیط کار را کاهش میدهد.و آلودگی صوتی ریتینگ کامپوزیتی میزان نویز گکاهش صداي ناشی از برخورد اجسام و حرکت برروي 


