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رنده كاري
هفَْم رًذُ مزدى :
پس اظ ثطيسى ثبيس چَثْب ضا ضًسُ مطز يؼٌي ًبّوَاضيْبي سطح
آى ضا صبف ًوَز  .ثطاي ايي مبض ضًسُ ّبي هرتلف ثِ مبض هي
ضٍز.
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11ـ قجل اظ ضًسيسى چَثْبي مٌِْ ٍ هستؼول مخبفبت آًطا پبك
مٌيس ٍ هيرْبي آى ضا ثنطيس.
ٌّ-12گبم ضًسيسى ضًسُ ضا طَضي زض زست ثگيطيس تب زض هَقغ
ضًسيسى ثبػج ثطذَضز زست ثب هيع مبض يب قطؼِ مبض ًگطزز.
ّ-13يچ گبُ حفبظ سٌگ سٌجبزُ ( سٌگ تيغ تيعمي ) ضا ًجبيس اظ
هحل ذَز ذبضد مطز

رعايت نكات ايمني و حفاظتي در رنده كاري :
1ـ اظ لجبس مبض هٌبست استفبزُ مٌيس.
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اره تسمهاي
اضُ تسوِاي ػجبضت است اظ يل ًَع هبضيي چَةثطي مِ
زاضاي يل يب چٌس تسوِ فَالزي ثياًتْب (زٍ سط تسوِ ثْن
پيَست) ثَزُ ،ضٍي يل يب ّط زٍ ثؼس آًْب يل ضضتِ زًساًِ
ٍجَز زاضز .ايي تسوِ فَالزي ضٍي زٍ فلنِ سَاض ضسُ هحَض
ايي فلنِّب زض يل صفحِ افقي يب زض يل صفحِ قبئن ٍ زض زٍ

در مارگاُّاي درٍدگزي تايذ ًظن ٍ تزتية ٍ ًظافت هحيط

ططف هيع مبض قطاض گطفتِ است .اًَاع اضُّبي تسوِاي ػجبضتٌس

مار تِ طَر ماهل رعايت ضَد.

اظ :اضُ تسوِاي قبئن -اضُ تسوِاي افقي -اضُ تسوِاي زٍلجِ -اضُ

تايذ ّوِ رٍسُ مف مارگاُ ٍ تِ خصَظ سيز پاي مارگزاًي

تسوِاي قبثل حول.

مِ تا هاضييآالت مار هيمٌٌذ اس خزدُ چَب ٍ خاك ارُّ پاك
ضَد.چَى ديذُ ضذُ مِ تِ علت پاميشُ ًثَدى مف ٍ ريخت ٍ

2ـ چَة ضا ضٍي هيع مبض هحنن مٌيس.

پاش قطعات چَب ٍ خاك ارُ در هحيط مارگاُ ،پاي مارگزي

3ـ مف مبضگبُ ثبيس ػبضي اظ ّط ًَع هَاز لغعًسُ اظ قجيل ضٍغي ،

لغشيذُ ،تزاي جلَگيزي اس افتادى تذٍى ارادُ دست خَد را رٍي

گطيس ٍ غيطُ ثبضس.

قطعات گزداى ٍ خطزًاك هاضييآالت قزار دادُ مِ تِ سختي

4ـ زض ٌّگبم مبض ثب هبضيٌْبي سٌگ سٌجبزُ ( سٌگ تيع مي )

آسية ديذُ است .اس طزف ديگز در چٌيي ضزايطي مارگاُ

ثبيس اظ ػيٌل ّبي حفبظتي استفبزُ ضَز.

هبضيي اضزُ گطز ػجبضت اظ يل يب چٌس صفحِ ًبظك فَالزي

ّويطِ در هعزض خطز آتصسَسي قزار دارد اس ايٌزٍ تايذ

5ـ زض ٌّگبم ضًسيسى تيغ ضًسُ ثبيس مبهالً تيع ثبضس.

گطز مِ هحيط آًْب ثِ صَضت زًساًِّبي اضُ زض آهسُ است .ايي

قسوتّاي هختلف هاضييآالت داراي حفاظ هٌاسة تَدُ،

6ـ قجل اظ ضًسُ مطزى هيرْبي چَة ضا ثب سٌجِ زض چَة فطٍ

صفحبت ضٍي هحَضّبي افقي يب ػوَهي ًصت ضسُ مِ ثب

ًظنً ،ظافت ٍ رعايت اصَل را در مارگاُ درٍدگزي تا ًْايت

گطزش هحَض ػول ثطش چَة اًجبم هيگيطز .ططظ قطاض گطفتي

دقت هزاعات مزد ٍ تِ پيطگيزي اس آتصسَسي در ايي

ايي هحَضّب هيتَاًس ثِ تطتيت ظيط ثبضس:

مارگاُّا تَجِ خاصي هثذٍل داضت.

 -1هحَض ظيط هيعمبض قطاض گيطز ٍ صفحبت اضُ اظ ضيبضّبيي زض

در آئييًاهِّاي داخلي اعالم ضذُ مِ حفاظ فلنِّا ٍ ضاخِ

سطح هيع ٍ زض هقبثل آًْب تؼجيِ ضسُ ثيطٍى آهسُ ثبضٌس.

رتينول

ثطزُ زض غيط ايي صَضت ٌّگبم مبض لجِ تيغ ثِ هيد ثطذَضز مطُ ٍ
هي ضنٌس.
7ـ مف ضًسُ ضا ضٍغي ثوبليس تب ضًسُ ثطاحتي ضٍي چَة حطمت
مٌس.
8ـ زض ٌّگبم ضًسيسى سطچَة ػول ضًسيسى اظ زٍ ططف اًجبم
ضَز  ( .اظ الضِ ضسى چَة جلَگيطي ضَز)

تاالرًٍذُ ارُ تسوِاي در فاصلِ دٍ فلنِ تايذ تِ ٍسيلِ هحفظِ
لَلِداري اس آّي ٍرق تِ ضخاهت يل هيليهتز يا هصالحي تا

 -2هحَض ثبالي هيع مبض قطاض گطفتِ ثبضس (زض ّط حبل فبصلِ
ثيي ايي صفحِ اضُ ٍ هيع مبض قبثل تٌظين است).
 -3هحَض اضُ مِ حطمت زٍضاًي ذَز ضا اظ هحَض ًبقل ًيطٍ اذص

9ـ ضًسُ ضا ثؼس اظ استفبزُ ثنف ضٍي زستگبُ (هيعمبض) قطاض

هقاٍهت هطاتِ آى حفاظگذاري ضًَذ .حفاظ فلنِ تااليي

ًسّيس ثلنِ ثِ پْلَ ذَاثبًيسُ تب تيغ آى مٌس ًطَز.

حذاقل  01ساًتيهتز اس طَقِ فلنِ فاصلِ داضتِ تاضذ ،حفاظ

11ـ ٌّگبم ضًسيسى ضًسُ ضا هَقغ ػقت مطيسى ثِ چَة ظيبز

فلنِ پائيٌي تا سطح سهيي اداهِ ياتذ ٍ در صَرت لشٍم تِ

فطبض ًسّيس تب تيغ ظٍز مٌس ًطَز.

اضُّبي گطز زاضاي اًَاع هرتلفي است (زض حسٍز ًَ 31ع) مِ

عٌَاى هحفظِ هنٌذُ خاك ارُ اس آى استفادُ ضَد.

اظ شمط آًْب ذَززاضي هيضَز.

هيمٌس ضٍي ثبظٍيي مِ زاضاي حطمت ًَسبًي است قطاض گطفتِ
ػول ثطش چَة ثِ ٍسيلِ ًَسبى ايي ثبظٍ اًجبم هيضَز.
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نكات ايمني زير را بايد در كار با ارهها رعايت كرد:

نكات ايمني در تیغه اره

-1فقط افطازي مِ تَسط اپطاتَضّبي هبّط ثِ اًساظُ مبفي

ًقطِ ضؼف تيغِ اضُ يب تسوِ ثستي ٍ هحنن مطزى آى است.

آهَظش زيسُاًس هجبظ ثِ استفبزُ اظ آى ثبضٌس.

ايي اهط ثبيس ثسٍى ضل طجق زستَضات مبضذبًِ سبظًسُ صَضت

 -2استفبزُ ٍ ًگْساضي حفبظّب ثبيس ثرطي اظ زستَضات

گيطز .ثؼس اظ ثستي ٍ سَاض مطزى تيغ اضُ ثبيس قجل اظ مبض ًْبيي آى

اليٌفل مبض ٍ زستَضالؼولّبي تْيِ ضسُ ثبضٌس.

ضا آظهَز .زًساًِ تيغ اضُ ثبيس هٌبست ثب ًَع مبض ٍ چَة هَضز ثطش

 -3هسئَل يل هبضيي الَاضثطي ثبيس ػالٍُ ثط ايٌنِ فطزي

اًتربة ضَز .اظ زًساًِّبي هستقين ٍ مَچل ثطاي ثطيسى

هبّط زض مبض ذَز است اظ هسئَليت ذَز هطلغ ثَزُ قبزض ثِ

چَةّبي سرت ،ذطل ٍ اظ زًساًِّبي زضضتثط ثطاي چَةّبي

ازاضُ مطزى مبض ثبضس .ثبيس اٍ ًِ تٌْب قبزض ثِ ضاُاًساظي ٍ مبض

ًطم ٍ هططَة استفبزُ هيضَز تب ثطش ثِ سَْلت اًجبم ضسُ تيغِ

ثب زستگبُ ثبضس ثلنِ ثبيستي ثتَاًس هقطضات سرت ٍ مٌتطل

ًطنٌس .زًساًِّبي تيغ اضُ هؼوَالً يني زض هيبى ثِ چپ ٍ ضاست

ضسُاي ضا ثِ ظيطزستبى ذَز اػوبل مٌس .موتطيي مَتبّي ٍ

ذن هيضًَس زستنبضي ٍ احتوبالً چطذبًيسى مليِ زًساًِّب ثِ يل

ػسم تَجِ اٍ ثِ ظيطزستبًص هيتَاًس هٌجط ثِ حَازث هطگجبض

سوت مبض اضتجبّي ثَزُ ٍ هوني است هٌجط ثِ ضنستي تيغ اضُ

ضَز هطاحل مبض ٍ زستَضات ثبيس ضٍضي ،آضنبض ٍ سبزُ ثبضٌس.

ضَز.تٌظين تيغ اضُ زض پيطگيطي اظ پطيسى تيغِ اظ فلنِ ،ضنستي ٍ

-4ايوٌي اضُّب ثِ طَض قبثل هالحظِاي ثِ ٍضؼيت تيغ اضُ

سبييسُ ضسُ سطيغ آى هؤحط است.

ثستگي زاضز .جْت تطريص ّطگًَِ احطي مِ هٌجط ثِ

در تٌظين تيغ ارُ تايذ تِ ًنات سيز تَجِ داضت:

ضنستي تيغ اضُ هيضَز الظم است مِ تيغ اضُّب ثِ طَض ًَثتي
زض ظهبىّبي هؼيي ٍ ثسيبض زقيق هَضز ثبظضسي قطاض گيطًس.
ثٌبثطايي ثبيس ثِ ػالئوي هبًٌس زفَضهِ ضسىٍ ،جَز تطكّب ٍ
مجي غيطهؼوَل زًساًِّب تَجِ زاضت.
زض صَضت ٍجَز ّطگًَِ آحبض شمط ضسُ اگطچِ من اّويت
ثبيس فَضاً آى ضا مٌبض گصاضت ٍ زيگط استفبزُ ًنطز .
-5تيع مطزى تيغ اضُ ًيع ثبيس ثِ طَض زقيق ،مبهل ٍ هٌظن
صَضت گيطز تب اظ ػول ثطش سبزُ ٍ ثسٍى فطبض ثط تيغ اضُ
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 -1مطص صحيح تيغ اضُ ٍ اطويٌبى اظ سرتي ٍ ثيطٍى ثَزى آى اظ
لجِ فلنِ.
 -2ػول تٌظين ثب تغييط فبصلِ چطخّب صَضت هيگيطز يؼٌي ثب
حطمت قسوت هطمعي فلنِ ثطگطتي
 -3هيعاى مطص تيغ اضُ ثِ پٌْبي آى ثستگي زاضز ثطاي تيغ
اضُّبي هؼوَلي  11ميلَگطم ثط ّط هيليهتط پٌْبي تيغِ .زض ػول
تيغِ اضُّبي هؼوَلي ضا ثبيس آًقسض هحنن مطز تب صسا ًنٌس.

هطوئي ضس .ايي مبض زض مبّص تٌص ٍاضز ثط تيغِ هؤحط است.
-6تيغ اضُ ضا ثبيس تب جبيي مِ زًساًِّبي آى ثب چَة توبس
پيسا هيمٌس پَضبًس ٍ سپس سطيؼبً ثِ ػقت مطيس.
-7ثبيس حفبظ هتحطك ثَزُ پس اظ ػجَض چَة ٍ ثطش آى
هجسزاً تيغِ ضا پَضبًس.
 -8حفبظ ًجبيس هبًغ حطمت ًقبلِ ضَز .
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