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 (:فهرست مطالب)اهداف درس 

q  آشنایی با مفاهیم پایه ایمنی ماشین االت 

q   آشنایی با انواع حفاظها 

q  ایمنی سنگ سنباده 

q   (اره نواری، گرد و رومیزی)ایمنی درودگری 

q  ایمنی لیفت تراک 

q   ایمنی جرثقیل 

qPPE مورد استفاده جهت کاهش ریسک مواجهه با خطرات 

q  ارزیابی ریسک ماشین آالت 

 :منابع

Ø (بهداشت حرفه ای از تئوری تا عمل)ایمنی مصطفی کرمی 

Ø ایمنی رجبی 

Øایمنی نادر نبهانی 

Øمنابع التین 



All machines consist of three fundamental areas;  

1. the point of operation (نقطه عملیاتی ماشین) 
برش، سوراخکاری، )محلی است که کار بر روی قطعه انجام می شود 

 (شکل دادن



power transmission device 

• Belts and pulleys (تسمه و پولی) 

 

 

 

 

 

• 

 Flywheels (چرخ طیار) 



• Shafts and spindles (محورها و هرزگرد ماشین) 

 

 

 

 

• Chain and sprocket gear (زنجیر و چرخ دنده خورشیدی) 

 



3. operating controls 



 :انواع خطرات در ماشین آالت

qمکانیکی 
qالکتریکی 
qحرارتی 
qصوتی 
qپرتو 
q  مواد 
qارگونومیک 



 خطرات مکانیکی -1
qسقوط مستقیم به داخل و یا برخورد و یا تماس با اجزای در حال حرکت ماشین آالت 

 تیغه های هواکش، دندانه های زنجیر اره نواری، اره دوار، سنگ سنباده،: مثال
 
q کشیده شدن به داخل ماشین و یا خرد شدن در نتیجه گیر کردن بین دو قسمت دارای حرکت

 مخالف هم
 (دنده پینیون)، چرخ دنده هرزه گرد (مارپیچ)چرخ دنده حلزونى غلطکهای نورد، : مثال

 

qله شدن در نتیجه گیر افتادن بین قسمتهای متحرک و یک مانع ثابت 

 میزهای متحرک، ماشین تراش، پرسهای قدرتی، دربهای هیدرولیک: مثال

 
q (قطع و یا پارگی اندامها)تماس با دو قسمت متحرک ماشین 

 تیغه هواکش ها، چرخ طیارهای پره ای، پرسها گیوتین،: مثال
 
qتماس با ماشین آالت پانچ کننده 

 
q (بخار و روغن آب،)تماس با سیاالت خروجی با فشار باال 

 توربینهای بخار، پمپهای تزریق بخار: مثال



 خطرات الکتریکی -2

• Electric shock 

• Electric burn 

• Electric explosion or arcing 

• Fire or explosion initiated by electrical energy 

 خطرات حرارتی -3

 C° 60–50دماهای باالتر از 

 خطرات ناشی از صدا -4

 

 خطرات ناشی از پرتو -5

• Low frequency 

• Radio frequency and microwaves 

• Infrared 

• Visible light 

• Ultraviolet 

• X-and γ-rays 

• α-, β-Rays; electron or ion beam 

 

 



 خطرات ناشی ازمواجهه با مواد پروسس ماشین -6

qمواد محرک،  خورنده، سمی 

qخطرات بیولوژیکی 

 

 :مخاطرات ارگونومیک -7

qخطای انسانی 

qاثرات فیزیولوژیک در نتیجه حرکات تکراری و اعمال فشار بیش از حد 

q اثراتPsycho-physiological  در نتیجهmental overload  و یا

under-load   



Motions 

Rotation In-running Nip Points  Reciprocating  Transversing  

Actions  

Cutting  Punching  Shearing  Bending  



Rotating Coupling with 

Projecting Bolt Heads  
Rotating Shaft and 

Pulleys with Projecting 

Key and Set Screw  



 (nip points)نقاط گزش 

 بین قطعات متحرک دارای چرخش معکوس و محور موازی -1



Intermeshing Gears  In-running Nip 

Points on a Calender 
                                

Rolling Mill  

In-Running Nip Points  



 بین قطعات در حال گردش و قطعات دارای حرکت مماسی -2



Nip Points Between Rotating Elements and Parts with 

Longitudinal Motions  

Point of Contact 

Between a Power 

Transmission 

Belt and Its 

Pulley  

 

Point of Contact 

Between a Chain 

and a Sprocket 

 

Point of Contact 

Between a Rack 

and Pinion  



 بین قطعات در حال گردش و یک قطعه ثابت -3



Nip Points Between Rotating Machine Components  

Spoked Flywheel  Nip Point Between 

Rotating Screw 

Conveyor and Fixed 

Trough  

Rotating Abrasive 

Wheel on a Grinder  



Reciprocating 

 
Transverse motion  

 

Drilling 



Punching Shearing Bending  

 



Methods of Machine Safeguarding 

Guards 

Ø fixed 

Ø interlocked 

Ø adjustable 

Ø self-adjusting 

ØDevices 

Øpresence sensing 

Øpullback 

Ø restraint 

Ø safety controls (tripwire cable, 

two-hand contol, etc.) 

Øgates 

 Location/distance 

 Feeding and ejection methods 

– automatic and/or semi-

automatic feed and 

ejection 

– robots 

 Miscellaneous aids 

– awareness barriers 

– protective shields 

– hand-feeding tools 



 مزاحمت –نا آگاهی : حذف حفاظ

 

 :ویژگی های حفاظ ها

Øتامین کامل حفاظت 

Øعدم ایجاد مزاحمت 

Øعدم کاهش راندمان تولید 

Øمتناسب بودن با کار و دستگاه 

Øحتی االمکان جزئی از دستگاه باشد 

Øعدم ایجاد مزاحمت به هنگام روغنکاری 

Ø (ضربه، فرسودگی، مواد خورنده، آتش سوزی)مقاومت 

Øخود عامل خطر نباشد 



 (:از لحاظ فیزیکی)تقسیم بندی حفاظها 

v (قابل لمس)حفاظ های مادی 

v (غیر قابل لمس)حفاظ های غیر مادی 

 (:قابل لمس)حفاظ های مادی 

 :حفاظ های مکانیکی

Ø حفاظ های رد کننده دست(Sweeping devices) 

Ø حفاظ های ثابت 

Øحفاظ های عمل کننده توسط دو اهرم فرمان 

Øوسایل خودکار تغذیه قطعات به دستگاه 

Ø دست بندهای دور کننده دست(Pull out devices) 

Ø (جلوگیری از راه اندازی غیر مترقبه)حفاظ های نصب شده بر روی پدال ها 

Øحفاظ های شفاف و یا غیر شفاف 

Øاهرم های راه انداز دو مرحله ای 

Øحفاظ های نصب شده بر روی تسمه فلکه ها 

Ø آهن بری و  –نواری  –حفاظ های ماشین های اره گرد... 

Øسوپاپ های اطمینان ظروف تحت فشار(PSV) 

Øشمعک ها و ستون های حمایت کننده 



Øحفاظ های هیدرولیکی و الکتروهیدرولیکی: 

 (حفاظ دو دگمه ای پرس ها)

 

Ø (:اینترالکها( )الکترومکانیکی)حفاظ های الکتریکی 

 راه اندازی سیستم مکانیکی حفاظتی بوسیله یک رله الکتریکی

Øماشین های قالب گیری مواد پالستیکی 

Øماشین های اره آهن بری 

Øماشین های سانتریفیوژ 

 



 اهرمهای فرمان دو دستی -دکمه های دو دستی ب -الف: کنترلهای دو دستی



 فرش ایمنی حساس به فشار









 belly barبه شکل  Tripتوقف اضطراری و یا تجهیزات 



 حفاظ شفاف





 :حفاظ های غیر مادی

qوسایل اپتیکی 

 (تک اشعه، دسته اشعه)نور مرئی یا اینفرارد 

 

qحفاظ های با عملکرد میدان الکترومغناطیسی 

 (معکوس کردن میدان مغناطیسی روتور)دستگاههای سانتریفوژ 

 کاهش استهالک ناشی از توقف مکانیکی: مزیت

 

qحفاظ های رادیو فرکانس 

 –ایجاد یک دسته اشعه الکترو مغناطیس هایپر فرکانس توسط یک المان نیمه هادی مانند دیود 

ایجاد فرکانس  –ایجاد موج انعکاسی در اثر حرکت دست در جلو دتکتور  –ژیگا هرتز  10

 –فرکانس مطابق با تغییر مکان مانع و دامنه تابع فاصله سطح مانع متحرک  -الکتریکی 

 تقویت و ارسال به سمت رله حفاظتی



 (:ادامه)حفاظ های غیر مادی   

 

qحفاظ های اولتراسونیک: 

شمارش اشیا  –حساسیت ضعیف  –بر اساس اصول فرستنده، گیرنده ماوراصوت عمل می کند 

 و مراقبت در عبور قطعات

 

qحفاظ های تغییر کاپاسیته: 

وجود مانع باعث افزایش کاپاسیتی  و در  –شامل یک رله تقویتی ، کاپاسیتور، اندوکتانس 

نتیجه ایجاد جریان القایی اندوکتانس و تغییر فرکانس در اثر این تغییرات مشخصه های 

 الکتریکی

 

qحفاظ های پنوماتیک: 

 شامل رله بادی، یک دتکتور و یک منبع دمنده –بر اساس دمش هوا 



   

 (Safeguarding by distance)ایمن نمودن از طریق افزایش فاصله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با فرض دسترسی غیر ارادی و عدم استفاده از تجهیزات دسترسی : نکته

 ...(نردبان، صندلی و )



   

 :دسترسی به منطقه خطر ازباالی سر پرسنل

 

ارتفاع منطقه خطر نسبت به زمین و یا پالتفرم کار 

 (متر 2.5حداقل )



   

 :دسترسی به منطقه خطر ازباالی حفاظ ثابت

 

 :دیمانسونهای بحرانی در دسترسی از باالی حفاظ

üa  :ارتفاع منطقه خطر نسبت به زمین و یا پالتفرم کار 

üb :ارتفاع حفاظ 

üc : فاصله افقی بین حفاظ و منطقه خطرMDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ریسک معمولی)در جداول زیر  Boldمیلی متر و مقادیر  1800حداقل ارتفاع حفاظ : قاعده کلی



   

 (ریسک باال)دسترسی به منطقه خطر ازباالی حفاظ ثابت 



   

 (:ریسک پایین)دسترسی به منطقه خطر ازباالی حفاظ ثابت 



   

 :دسترسی به منطقه خطر از روبروی حفاظ ثابت

 

دیمانسونهای بحرانی در دسترسی از روبروی 

 :حفاظ

SD  : فاصله افقی بین حفاظ و منطقه )فاصله ایمنی

 (MDZخطر 

e :کوچکترین بعد روزنه داخل حفاظ 

 

 

تغذیه دستگاه، نظارت عملکرد : کاربرد روزنه ها

 دستگاه

qعرض: روزنه مستطیل 

qیکی از اضالع: رونه مربع 

qقطر: روزنه دایره 



   

دسترسی به منطقه خطر از روبروی 

 :حفاظ ثابت

 :  کاربرد جدول

با توجه به ابعاد  SDتعیین 1.

 (حفاظهای موجود)روزنه 

تعیین حداکثر ابعاد روزنه با 2.

در مرحله ) SDتوجه به 

 (طراحی

 

v حداقل فاصلهSD :13 mm 

v حداکثر ابعاد روزنه شکافدار و یا

 mm 132: مربع شکل

v حداکثر ابعاد روزنه دایره ای و یا

 mm 120:شکل نا منظم



   

دسترسی به منطقه خطر در حفاظهای تونلی 

(Tunnel guards:) 

 

SD=SD1+SD2 

qSD : فاصله ایمنی 

qSD1 : فاصله تونل ازMDZ 

qSD2 :طول تونل 

 

 

 

 

 



   

 :دسترسی به منطقه خطر از زیر حفاظ ثابت

 استفاده از سطوح شیبدار جهت هدایت مواد زاید به خارج از حفاظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دیمانسونهای بحرانی در دسترسی از زیر حفاظ

Ds  : فاصله ایمنی( فاصله افقی بین حفاظ و منطقه خطرMDZ) 

e :کوچکترین بعد روزنه داخل حفاظ 

 



   

دسترسی به منطقه 

خطر از زیر حفاظ 

 :ثابت

بیشترین مقدار 

 4-5و  3-5ازجداول 



safety Guards  

Fixed  

Interlocked  

Adjustable  

Self-adjusting  



   

 (Fixed guards)حفاظهای ثابت 

 (جوشکاری)نوعی از حفاظ که تنها ازطریق آچار قابل باز کردن بوده و یا کامال ثابت باشد 

 

 ( Fixed enclosing guard) حفاظهای ثابت محصورکننده -1

 از همه جهاتMDZ (Machine danger zone )جلوگیری از ورود به 



   

 (Fixed distance guard) حفاظهای ثابت فاصله دهنده -2

را حفاظت نکرده ولی میزان دسترسی به آن MDZ (Machine danger zone )به طور کامل 

 .را از طریق فاصله و یا دیمانسیون کاهش می دهند

 

 

 



   

 (Fixed nip guard)حفاظهای ثابت محافظ منطقه گزش  -3

 تنها منطقه گزش را پوشش داده و از ورود به این منطقه جلوگیری می کنند

 



   

 حفاظهای ثابت



 حفاظهای اینترالک 



 

 

 :تعیین فاصله ایمنی در حفاظهای اینترالک

S = (K × T) 

S :حداقل فاصله بین منطقه خطر تا محل باز شدن درب حفاظ 

K : سرعت حرکت اجزای بدن( 1600اغلب برابر با mm/s 63و یا in/s) 

T : زمان توقف نهایی کل سیستم(s) 

 



   

 حفاظهای قابل تنظیم -3



   

 حفاظهای خودتنظیم شونده



safety device  

Photoelectric  

Radiofrequency 

Electromechanical  

Safety Trip Controls  

Pullback  

Restraint (holdback)  

Two-hand Control  

Two-hand Trip  

Gate  



Presence Sensing Field 

(PSD)  Interrupted on 

the Down stroke 

 

 

Light Curtain: Interruption of 

Light Curtain on the Down stroke 
Presence Sensing Device on a Part 

Revolution Clutch Press  



 روبوت -پرس ب -الف: پرده نوری



 (ESPE)انواع تجهیزات حفاظتی  حساس الکتریکی 

 

q پرده های نوری و  سوییچ های فتوالکتریک(AOPD( )active optoelectronic 

protective device) 

 

q اسکنرهای لیزری(AOPDDR( )active optoelectronic protective device 

responsive to diffuse reflction) 

 

qدوربینهای حفاظتی دوبعدی (VBPD: vision based protective devices) 



 ESPEتکنولوژی به کار رفته در 

 :تشخیص ورود به منطقه خطر از طریق اصول زیر

optical, capacitive, ultrasound, microwaves and passive infrared  

 

 

 : ESPEمعایب 

q عدم استفاده در مکانهایی که خطر پرتاب مواد، براده، پرتو یونیزان،  صدا، گرما، پاشش

 وجود دارد... روغن و مواد لوبریکانت و 

qعدم استفاده در ماشینهای دارای توقف زمان طوالنی 

 

 استفاده از گاردها: راه حل

 

 

 



q پرده های نوری و  سوییچ های فتوالکتریک(AOPD:) 

 (IRامواج )بر اساس تغییر نور رسیده به رسیور از ترانسمیتر 

 

qتجهیزات ایمنی مجهز به باریکه نور چندگانه :AOPDs   40با قابلیت دتکت بیش از mm 

 جهت حفاظت از ورود به منطقه خطر –

qپرده های نوری ایمنی: AOPDs   40با قابلیت دتکت کمتراز mm –  جهت حفاظت از

MDZ به طور مستقیم 

 



q اسکنرهای لیزری(AOPDDR) 

 استفاده از عناصر ترانسمیتر و رسیور جهت شناسایی  تابش نوری بازتاب شده از ترانسمیتر

 (  time-of-flight)اندازه گیری زمان بازگشت : مبنای عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت نور بازتاب شده در برخورد به اشیا و دریافت  –فرستادن پالسهای نوری خیلی کوتاه 

 محاسبه فاصله از شی از طریق تفاوت بین زمان ارسال و دریافت پالس -توسط رسیور اسکنر



 (VBPD) دوربینهای حفاظتی دوبعدی

 

 بر مبنای فیلم برداری توسط دوربین و پروسس تصویر عمل می کنند

 

qتشخیص افراد بر مبنای خصوصیات شخصی 

qمانیتورینگ تغییرات الگوهای پس زمینه 

qاندازه گیری زمان حرکت نور بازتاب شده از یک شی 

 

 



 (ESPE)تعیین حداقل فاصله در تجهیزات حفاظتی  حساس الکتریکی 

سوییچ های  پرده های نوری،)های  دارای میدان حفاظتی دو بعدی  ESPE این اصل شامل کلیه

می ) (VBPD)، دوربینهای دوبعدی(AOPDDR)، اسکنرهای لیزری (AOPD)فتوالکتریک 

 باشد

  

 

 



 

 

 :پارامترهای مورد نیاز در طراحی

qزمان توقف ماشین 

qزمان پاسخ دهی سیستمهای کنترلی ایمنی 

q  زمان پاسخ دهی تجهیزات حفاظتی(ESPE) 

 

S = (K × T) + C 

S : حداقل فاصله بین منطقه خطر تا نقطه و یا خط و یا سطح تشخیص حفاظ(mm) 

K : سرعت حرکت اجزای بدن( 1600اغلب برابر با mm/s 63و یا in/s) 

T : زمان توقف نهایی کل سیستم(s) 

C : مقدار فاصله ای که در داخلMDZ  (قبل از فعال شدن)طی می شود تا حفاظ فعال شود 



 

 

 :عمودی  ESPEطراحی 

S :حداقل فاصله 

H :ارتفاع میدان حفاظتی دستگاه(detection plane)  

 d   رزولوشنESPE (توانایی تشخیص  ) 

β  : زاویه بین صفحه تشخیص(detection plane)  و جهت وارد شدن دست به داخل

 (approach direction)دستگاه 

T : زمان توقف نهایی کل سیستم(s) 



 

 

 :افقی و مورب  ESPEطراحی 



Overhead-type pullbacks  

Arm-type 

pullbacks   



Arm-type restraint devices  





Press operation requires separate sets 

of two-hand controls for two operators 

Two-Hand Controls can be 

used as safeguarding 

devices in the single stoke 

mode of operation on part 

revolution clutch presses 



Two-hand trips are used as a safeguarding 

device on a full revolution clutch power 

press only. This device requires the joint 

operation of two trigger buttons located 

away from the "danger zone" of the press 



 

 

 :تعیین فاصله بین کنترلهای دو دستی

S = (K × T) 

S :حداقل فاصله بین منطقه خطر تا کنترل 

K : سرعت حرکت اجزای بدن( 1600اغلب برابر با mm/s 63و یا in/s) 

T : زمان توقف نهایی کل سیستم(s) 

 



Type "A" Gate Operation 
 
 

 

 

                                      

                                             

               

Type "A" Gates protect the operator during the entire 

machine stroke. This means the gate will not open until after 

the crankshaft rotation is complete (360º) and the machine is 

stopped at top dead center. Although Type "A" Gates can be 

used on either part or full revolution clutch presses, best 

safety practice is the "A" gate should be used only on full 

revolution clutch presses 



Type "B" Gate Operation 
 
 
 

 

                                                           

                                       

Type "B" Gates protect the operator during the downstroke 

only. The gate starts to open before the crankshaft rotation is 

complete (generally after 180º crankshaft rotation). The 

gates must open on the upstroke of the machine cycle before 

the crankshaft rotation is complete.  



Presence Sensing Device on a Part Revolution Clutch Press  



   



  PINCH POINTSنقاط گزش

 WRAP POINTSنقاط پیچاننده 

  SHEAR POINTSنقاط قطع کننده

  CRUSH POINTSنقاط خرد کننده



  PULL-IN POINTSنقاط به داخل کشنده

  THROWN OBJECTSاشیا پرتاب شونده



 :انواع ماشین های افزار

 سنگ سنباده1.

 (گرد، نواری، زنجیری)اره نجاری 2.

 ماشینهای تراش3.

 ماشینهای  برش4.

 ماشینهای مته5.

 پرس6.

 

 :سنگ سنباده

عبارت است از دستگاه هایی که به منظور تیز کردن افزارهای یک لبه و چند لبه و یا برطرف کردن 

ناهمواریهای سطوح کار و یا سنگ زدن قطعات گرد و تخت که باید سطوح آنها کامال صاف و 

 .تمیز باشد، استفاده می گردند

 :انواع سنگ زدن

Øسطوح داخلی 

Øسطوح خارجی 

 :ترکیب سنگ سنباده

v (+اکسید آلمونیوم، کاربید سیلسیوم، پودر زغال)خاک سنباده 

v(مقاومت بسیار باال در برابر حرارت، حساسیت در برابر ضربه( )سفال)چسب سرامیک 

v (در مقابل هوا سخت شده، حساسیت به رطوبت، سنباده کاری خشک( )منزیت)چسبهای معدنی 

v (سنباده کاری مرطوب)چسب سیلیکات 

v (، خاصیت ارتجاعی، سنگ سنباده نازک( صمغ)الستیک و الک )چسب گیاهی 



 :انواع سنگهای سنباده

q (سطوح جانبی)سنگ تخت 

q (پیشانی)سنگ کوزه ای 

q (انواع کار)سنگ فرم 

q (سطوح بزرگ)سنگ زیگمنت 

 :موارد کلی در مورد نحوه استفاده وحفاظت از سنگها

oجلوگیری از ضربه و تصادم 

oتست ترک خوردگی 

o (فلنج)گرفتن لنگی قبل از استفاده 

 :سرعت برش سنگ در کارهای مختلف

 

 نوع سنگ جنس قطعات سرعت برش 

15-25  فوالد تند بر 
 تیز کردن ابزار

 فوالد سخت 45

سبک فلزات 15  

گیری و تمیز کردن پلیسه خاکستری چدن -برنز 25   

 چدن نرم 30



 :سرعت محیطی سنگ سنباده

Us : سرعت محیطی(m/s) 

D : قطر سنگmm 

N:   دور سنگRPM 

سرعت محیطی آن . دور می گردد 1700در هر دقیقه  mm 375سنگ سنباده ای با قطر : مثال

 را تعیین کنید

 

 

را تعیین  RPM. کار میکند m/s 20و سرعت برش  15cmسنگ سنباده ای با قطر : مثال

 نمایید
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 :رعایت اصول ایمنی به هنگام کار با سنگ سنباده

Øعدم استفاده از سنگ بدون حفاظ 

Ø (  نام کارخانه، ترکیب شیمیایی، ابعاد، حد تحمل)استفاده از سنگ دارای مشخصات 

Øاستفاده از حفاظ شیشه ای جلوی سنگ 

Øباردهی مناسب به سنگ 

Øآزمایش سنگ قبل از شروع به کار 

Øسوار کردن سنگ توسط فرد مجرب 

Ø 17.5حداکثر سرعت محیطی سنگ های سخت m/s 

Ø 15حداکثر سرعت محیطی سنگ های نرم m/s 

Øممنوعیت سنگ زنی از طرف دیواره سنگ 

Øباردهی آهسته به سنگ 

Øاستفاده از واشر پشت سنگ 

Øخاموش کردن سریع و تعمیر در صورت لرزش 

Ø  قطر سنگ 1/3قطر سپر جانبی 

Ø 5حفاظ گذاری سنگ های با قطر بیش ازcm 

Ø 16مجهز کردن سنگ های با قطر بیش از cm به واشر مخروطی 

Øعدم استفاده از لباسهای گشاد و آستین بلند و همراه داشتن انگشتر و ساعت و زیور االت 

Øاستفاده از گاگل های شفاف با سپراتور بغل و کامال چسبیده به صورت 

Øنگه نداشتن سنگ به مدت طوالنی در مایع خنک کننده 

Øجلوگیری پرتاب سنگ سنباده 

Øدسترسی راحت به  کنترلهای عملکردی و اضطراری سنگ 



Ø 25استفاده از حفاظ قفسی در سنگ های با قطر بیش از cm عالوه برسرپوش حفاظتی 

Ø (محیط سنگ %18)درجه  65حداکثر قسمت بدون پوشش سنگ 

Ø 3فاصله بین لبه داخلی تکیه گاه از محیط سنگmm 

Ø 5فاصله بین جدار پوشش و محیط سنگmm   

 

 رنگهای قراردادی برای سنگها

 

 سرعت ماشین (RPM) رنگ

 5000 آبی

 6000 سبز

 10000 قرمز

 12000 زرد 

 18000 ارغوانی

 21000 سفید

 40000 صورتی



 :ماشینهای درودگری

 :مقررات عمومی

Øتمیز کردن کف کارگاه از وجود خاک اره و قطعات چوب 

Øخودداری از پوشیدن لباسهای گشاد و آستین بلند 

Ø 0.6ورق آهن ضخامت )حفاظت از گودالها و شیارهای کف کارگاه توسط حفاظ مناسب mm 

 200mm، بتون آرمه mm 50، الوار ضخامت 

Øبرخورداری ماشین از قدرت کافی جهت جلوگیری از گیرکردن تیغه 

Øمتناسب بودن دندانه های اره با جنس چوب ونوع برش 

Ø 45فاصله دیوار تا میز کار حداقل cm  ( 90عبور کارگر cm) 

Ø 2فاصله سطح میز تا سقف حداقل m 

Øتیغه بدون ترک، تیز کردن به موقع 

Øتجهیز میز کار به سیستم تهویه 

Øتجهیز سکوها به اهرمهای فرمان، کلید شستی و یا اضطراری 

Ø حداکثرRPM  40و سرعت حرکت محیطی  4500موتور m/s  (در صورت عدم حک) 



 :حفاظت هنگام کار با اره دوار رومیزی

Ø حفاظت دندانه اره خواه روی سطح میز و یا زیر آن جهت جلوگیری از تماس دست با دندانه

 های اره

Ø 10حداقل فاصله cm  (خاک اره)از دندانه های اره در حفاظ زیرین 

Ø قسمت جلوی قرص اره ¼حداکثر طول در قسمت جلو  –) موازی بودن) استفاده از گونیا 

Ø (دستگیره هدایت کننده) دستگیره مخصوص بار دادن قطعه کار 

Ø (گرفتن قطعه با دست چپ و قالب با دست راست)تهیه گوه توسط دستگیره هدایت کننده 

Øتجهیز موتور، تسمه انتقال نیرو و میله گردان به حفاظ مناسب 

Øحفاظت از اره در مقابل شرایط جوی 

Ø 10( متاثر از پهنا)میزان کشش تیغه اره در اره های نواری kg/mm 

Ø 25-5پهنای تیغه اره نواری معمولی mm 

Øدستگاه بایستی ثابت بوده و ایجاد لرزش نکند 

Ø 90 -85ارتفاع میز کار cm 

Ø (ادغام با هود سیستم تهویه) حفاظ گذاری قسمت تحتانی اره 

Øممنوع بودن تنظیم حفاظ و یا وسایل هدایت کننده به هنگام چرخش اره 

Øسوراخ کردن انتهای شکستگی جهت جلوگیری از پیشروی شکاف در تیغه 

Øقرار نگرفتن متصدی در جلو تیغه به هنگام کار 

Ø قابلیت تنظیم ارتفاع تیغه متناسب با ضخامت قطعه 

Ø 25حداقل فاصله بین نوک دندانه های تیغه  اره گرد مضاعف تا حفاظ mm 

Ø 15 – 10ارتفاع آزاد تیغه mm ( افزایش طول ( )دنده درگیر 3دنده و حد اقل  6حداکثرL  با

 (fافزایش ارتفاع قوس 







 :حفاظت هنگام کار با اره دوار رومیزی

ØKick back (گاز گرفتن تیغه( )بیشترین میزان حوادث ناشی از کار با اره گرد) 

Ø ضخامت بیشتر از ( )مانع از پس زدن و نوعی حفاظ عقب تیغه)استفاده از تیغه مجزا کننده

 (ضخامت تیغه در قسمت چپ و راست شده

Øمشخصات تیغه مجزا مننده: 

Ø (فوالد آب دیده)مقاوم و محکم 

Ø (چپ و راست دنده ها) تطابق ضخامت با تیغه 

Øتطابق انحنا با محیط و قطر تیغه اره 

Ø 15حداقل پهنا cm 

Ø 5- 2تفاوت ارتفاع نسبت به تاج اره mm 

Ø 3حد اکثر فاصله از لبه تیغه mm 

Øتغذیه خودکار –لوالیی : نوع حفاظ 











Gang rip saw 

Guarded radial saw 



 :حفاظت هنگام کار با اره تسمه ای

Ø (خواه روی میز یا زیر میز)مجهز کردن تمام قسمت های آزاد اعم از شاخه ها، فلکه ها 

Ø (حفاظ لوالی بهترین) سهولت تعویض به هنگام پاره شدن اره 

Ø استفاده از ابزار مناسب جهت جلوگیری از چرخیدن و یا یک ور شدن قطعاتی مانند تنه درخت

 و تیرهای گرد

Øاستفاده از نقاله و یا تکیه گاه مناسب جهت بریدن قطعات طویل 

Ø تیز کردن به موقع دندانه اره 

Ø (لوالیی)استفاده از ورق یک میل جهت حفاظ گذاری فلکه ها و شاخه ها 

Ø (جلوگیری از ورود اجسام و محفظه مکنده)امتداد حفاظ فلکه پایینی تا سطح زمین 

Øقرار گرفتن شاخه پایین رونده بین غلتکهای هدایت کننده و تجهیز آن به حفاظ قابل تنظیم 

Ø 0.5ضخامت تیغه mm < t < 0.001d   ،d =قطر فلکه 

Ø 75پوشاندن قسمت آزاد غلطکهای بار دهنده در صورت فاصله کمتر از cm اپراتور 

Øعدم استفاده از تیغه معیوب 

Ø 16حداقل ضخامت طوقه برابر mm در قسمت موثر فشاراره 

Ø 10حداقل فاصله حفاظ تا طوقه فلکه فوقانی cm 

Ø 25سرعت خطی فلکه ها در اره m/s  45و حداکثر m/s   

 مگر اینکه

Ø  ساخته شده باشند  10فلکه ها برای سرعت معین و با ضریب اطمینان حداقل 

Øحد اکثر سرعت مجاز ثبت شده باشد 

Øشکاف دار خود تنظیم: نوع حفاظ 









 :اره زنجیری 

Ø سبک وزن(6 kg) 

Ø 6000دور RPM 

Ø 13.3حداکثر سرعت زنجیر m/s 

Ø متوقف شدن اره در حداقل زمان(0.1 s ( )بدلیل سرعت باالی خطی اره و بدون حفاظ بودن) 


