
 : با تشكر فراوان از
 ) ايمني صنعتي – كارشناس صنايع ( خانم مهندس طهوري

 ) sanders ( سنباده زني و ) Drill Presses ( ايمني كار با ماشين مته

 Drill Presses) ( ايمني كار با ماشين مته ) 1

 . درك كنيد هشدارها و دستورالعملهاي روي دستگاه و درون دفترچه راهنما را بخوانيد و •

 و منطبق بر استانداردهاي حاضر و ملي جانبي حفاظ با گاگل و عينك ايمني همواره از •

 . د استفاده كني

 . غبار در موقعيت هاي كاري پر گرد و غبار استفاده كنيد هاي ضد ماسك از •

 . حين عمليات طوالني مدت استفاده كنيد در از حفاظ گوش •

 يزان كه ممكن است در بخش هاي گردان جواهرات و يا هر وسيله آو گشاد، لباس از دستكش، •

 . دستگاه گير  كند استفاده نكنيد

 . موهاي بلند را از پشت ببنديد •

 گيرد از مواد يا نخاله هايي را كه ممكن است در اثر تماس با خرده چوب هاي داغ آتش •

 . محوطه كار دور كنيد

 رده شده در غير اين آو دستگاه در مته قبل از شروع به كار كه كليد يا آچار مطمئن شويد •

 . اثر سرعت باالي دستگاه پرتاب مي شود در آچار صورت

 . كنند تسمه ها نصب شده و به طور مناسبي كار مي مطمئن شويد كه گارد •

 براي جلوگيري از چرخيدن قطعه كار آن را در مقابل . هرگز قطعه كار را با دست نگه نداريد •

 كه به ستون طعه كار آن قدر كوتاه است اگر ق . سمت چپ ستون ساپورت دريل قرار دهيد

. را با يك گيره يا فيكسچر مناسب نگهداريد نمي رسد آن



 . مورد استفاده تنظيم كنيد مته سايز و مواد سرعت دستگاه را با دقت و متناسب با نوع •

 از برش داغ مته و تكه هاي بريده شده بالفاصله پس . دست نزنيد به مته و تكه چوب ها •

 . هستند

 دستگاه . ر مشكلي پيش آمد هرگز سعي نكنيد كه آن را با عمليات دريل كاري اصالح كنيد اگ •

. را خاموش كنيد و در صورت امكان آن را از برق بكشيد



 را براي متوقف كردن دريل يا مته كار نزديك نشويد به اطراف يا زير ميز هرگز كار در هنگام •

 . دي مي شود زيرا باعث سوراخ  شدن دست و صدمات ج نرباييد

 كليد صورت امكان از پريز بكشيد دستگاه را قفل كنيد و در همواره دستگاه را خاموش كنيد و •

. آن را نگهداريد



 : ) sanders ( دستگاه سنباده زني ايمني كار با ) 2

 اين است اهميت دارد آنچه در حين عمليات سنباده زني . طوالني است سنباده زني اغلب يك عمليات

 كه در همان طور دست ندهيد و اينكه محيطي كه شما در آن كار مي كنيد را از تمركز خود كه شما

 . زير اشاره شده مناسب باشد

 دستگاه هاي سنباده زني ثابت و غير پرتابل ممكن است داراي آميزه اي از ويژگي هاي دستگاه هاي

 نوع قابل حمل آنها معموال داراي ويژگي هاي در صورتي كه اي و صفحه اي باشند سنباده زني تسمه

 . در زير برخي نكات ايمني در ارتباط با دستگاه سنباده زني ذكر شده . يكي از اين انواع مي باشد

 و هشياري را تمرين كنيد تا از صدماتي چون سايش پوست كه مي تواند شما بايد احتياط •

 رخ تسمه ها با دست باشد پيش نتيجه تماس بخش هاي متحرك دستگاه چون تسمه ها و چ

 . گيري كنيد

 از يك دستگاه سنباده زني بزرگ و هرگز از يك دستگاه سنباده زني كوچك براي يك كار •

 . بزرگ براي يك كار كوچك استفاده نكنيد

 . هشدار هاي روي دستگاه را بخوانيد و متوجه شويد •

 انداردهاي ملي و حاضر و در است و منطبق بر جانبي و عينك ايمني با حفاظ از گاگل همواره •

 . تمام صورت استفاده كنيد شيلد صورت لزوم  از يك

 عمليات و غبار گرد . از يك ماسك ضد غبار در موقعيتهاي كاري پر گرد و غبار استفاده كنيد •

 بر شما غلبه كند به ويژه اگر شما در باده زني مي تواند بر تنفس شما تاثير گذاشته و ن س

 هنگام كار با چوب هاي غير بومي و گرمسيري و مقابل آن محافظت نشويد و مخصوصا در

 . چوب هاي سخت

 . كارهاي طوالني مدت از حفاظ گوش استفاده كنيد در هنگام انجام •

 اه گير از لباس هاي گشاد، جواهرات و اشياء آويز كه ممكن است در بخش هاي گردان دستگ •

. كند استفاده نكنيد



 . موهاي بلند را از پشت ببنديد •

 از اهميت زيادي باده زني ن نوع دستگاه س با هر هنگام كار در تهويه مناسب فضاي كاري شما •

 گرد و غبار اگر داراي . كاربرد سيستم مكش دود و گاز نيز توصيه مي شود . برخوردار است

 خاك اره و باقي مانده كارهاي چوبي به شدت . ود ش تواند منفجر مي باال باشد تراكم بسيار

 . آتشگير هستند

 كه سوييچ و قفل آن قبل از وصل كردن دستگاه سنباده زني قابل حمل به برق مطمئن شويد •

 كرده و فقدان در غير اين صورت دستگاه بالفاصله شروع به كار . در وضعيت خاموش هستند

 . ي گردد سبب شده و منجر به صدمات مختلف م كنترل را

 . همواره به هنگام كار با دستگاه مراقب سيم اتصال به پريز دستگاه باشيد •

 . پهناي تسمه هاي سايشي بايد به اندازه اي كه كارخانه سازنده تعيين كرده باشند •

 همواره دستها و صورت خود را در وضعيت مشخصي نسبت به بخش هاي متحرك چون •

. تسمه و چرخ تسمه قرار دهيد



 باده زن ن كاري نيازمند توقف سريع س هنگامي كه طبيعت را دستگاه هاي نوع پرتابل هرگز •

 در وضعيت - باده زن صفحه اي روي گلگير يك  اتومبيل ن مانند استفاده از س - مي باشد

 دستگاه را . شده و منجر به حادثه شود ع جم مكن است م صفحه گردان زيرا روشن قفل نكنيد

 . محكم نگهداريد

 وزن ابزار فشار الزم را . باده زني پرتابل فشار آوريد ن نيست كه به دستگاه س هرگز ضروري •

 حركت تيغه، كند شدن تواند باعث ابزار مي به بيش از حد فشار وارد كردن . تامين مي كند

 . بيش از حد داغ شدن ابزار، سوختن قطعه كار و پس زني احتمالي قطعه كار يا ابزار شود

 و يا استفاده در تا ابزار در معرض مايعات هاي پرتابل مراقب باشيد باده زن ن كار با س هنگام •

 . محيط هاي مرطوب نباشد

 . تجهيزات برقي و سيم هاي رابط را از درگير شدن با قسمت هاي متحرك دستگاه حفظ كنيد •

 . شوك الكتريكي شود به منجر مي تواند آسيب  ديده سيم هاي

 تواند باعث از دست رفتن كنترل ابزار و سيمي كه با تسمه متحرك در تماس است مي •

 . صدمات احتمالي شود

 وضعيتي در دستگاه كه شويد دستگاه پرتابل مطمئن روي تسمه بر شيارهاي هنگام تنظيم •

 . احتمال تماس تصادفي آن با بدن شما و يا اجسام مجاور وجود ندارد كه است

 ادامه كار را تا . شكال دارد كار نكنيد هرگز با دستگاه سنباده زني كه شيارهاي تسمه ي آن ا •

. زمانيكه مشكل برطرف شود متوقف كنيد



 فوت بيشتر از طول 4 تا 3 محوطه كاري شما بايد در تمامي جهات دستگاه غير قابل حمل •

 . كه روي آن كار مي كنيد باشد قطعه اي

 يز و صفحه يا اينچ بين م 1 / 16 كثر حدا بايد غيرقابل حمل سنباده زني در مورد دستگاه هاي •

 . اشد ب فاصله ي دستگاه تسمه

 پشتي نگهداريد هر وقت كه روي دستگاه نوع ثابت به وسيله ميز يا را هميشه قطعه كار •

. كنيد استفاده كار داشتن قطعه ه گ ن گيره يا فيكسچر براي ثابت است از ممكن


