1

 HSEشركت زغالسنگ پروده طبس

3

2

لغش سپشّاي جاًثي تايذ حذالل يه سَم لغش سٌگ تاضذ .

تا ٌّگاهيىِ هاضيي سٍضي است اص هيضاى وشدى تىيِ گاُ

تِ هاضيٌْايي گفتِ هيطَد وِ اص آًْا تِ هٌظَس تيضوشدى

ٌّگام سَاسوشدى سٌگ ٍ اتػال سپشّاي جاًثي تِ آى  ،لشاس

خَدداسي ًواييذ .

افضاسّاي يه لثِ ٍ يا تشعشف وشدى ًاّوَاسيْاي سغَح واس ٍ يا

دادى يه ٍسق الستيه  ،همَا ً ،وذ ٍ يا چشم الضاهي است .

سٌگ سوثادُ سا ًثايذ ّيچگاُ سٍي هحَس اسُ گشد سَاس وشد.

سٌگ سوثادُ سا تايذ تا يه پَضص حفاظتي هماٍم ٍ لاتل

ّشگض اص سٌگي وِ تشاي دٍساًْاي پاييٌتش ٍ يا تاالتش اص

ٍسغَح آًْا واهالً غاف ٍ تويض تاضذ استفادُ هيطَد .ايي هاضيي

تٌظين پَضاًذ  .سٌگْاي وَچه وِ لغشضاى اص 55هيلي هتش

سشػت هاضيي ساختِ ضذُ اًذ استفادُ ًىٌيذ .

اًَاع هختلفي داسد وِ ػثاستٌذ اص :هاضيي سٌگ سوثادُ

ووتش است احتياج تِ پَضص ًذاسد .

 واس سا هحىن تگيشيذ تا اص دستتاى خاسج ًطَد .

پس اص سَاس وشدى سٌگ تايذ آًشا توذت  5دليمِ هَسد

تشاي سٌگ صدى لغؼات وَچىتش اص گيشُ ّاي هخػَظ

تركيبات سنگ سمباده :

آصهايص لشاس داد ٍ ٌّگام آصهايص اص ًضديه ضذى افشاد تِ

استفادُ ًواييذ .

سٌگْاي سوثادُ اص رسات سيض سخت گَضِ داس ٍ تيض وِ تا

دستگاُ جلَگيشي وشد  .سٌگْاي سوثادُ وَچه وِ لغشضاى اص

 سٌگ سوثادُ سا لثل اص ايٌگِ لغشش تِ يه سَم لغش اٍليِ

چسة هخػَظ تْن هتػل ضذُ اًذ ساختِ هيطًَذ .تشاي

 55هيليوتش ووتش است احتياج تِ آصهايص ًذاسًذ .

واّص ياتذ تايذ تؼَيض ًوَد .

سٌگْاي هختلف تاتَجِ تِ ًَع واس اص چسة هٌاسة تا آى واس

 اص حذاوثش سشػت هحيغي سٌگ سوثادُ وِ لثالً تؼييي ضذُ

(هيضاى سشػت چشخص سٌگ )استفادُ هيطَد .

است تؼلت خغش تشويذى سٌگ ًثايذ تجاٍص وشد .

ماشين هاي تراش:

ماشينهاي سنگ سمباده :

سٌگ صدى لغؼات گشد ٍ تخت وِ تايذ دلت اًذاصُ داضتِ

دستي،سٍهيضي  ،هخػَظ تَتشاضي ٍ …

بمنظور پيشگيري از حوادث هنگام كار با ماشين سنگ

تىيِ گاُ اتضاس تايذ ّش لذس وِ هوىي است تِ لثِ هحيغي

سمباده اصول زير را در نظر داشته باشيد:

سٌگ ًضديه تاضذ (حذاوثش فاغلِ لثِ هحيغي سٌگ اص تىيِ گاُ

تا سٌگ سوثادُ اي واس وٌيذ وِ هطخػات صيش سٍي

اتضاس ًثايذ اص  3هيليوتش تيطتش تاضذ )

تشچسثي ًَضتِ ٍ تذاى الػاق ضذُ تاضذ:
ساصًذُ .2تشوية ضيويايي سٌگ .3اتؼاد سٌگ
ً.1ام واسخاًِرتينول
 .4حذاوثش هجاص تؼذاد چشخص لشظ سٌگ دس دليمِ
سٌگ سوثادُ اي وِ دس تشوية آى فلض تىاس سفتِ است تايذ
تا يه ًَاس سفيذ دس اهتذاد لغش سٌگ هطخع ضذُ تاضذ.

ٌّگام سوثادُ صدى  ،تا ٍجَد هجْض تَدى دستگاُ تِ حفاػ
علمي ػيٌه حفاظتي تىاس تشيذ .
يه لحظِ غفلت تشاتش يه ػوش ًاتيٌايي خَاّذ تَد .
دس غَستيىِ دستگاُ سوثادُ دائن واس وٌذ تايذ تا ووه

سٌگ سوثادُ سا تايذ اص ّشگًَِ ضشتِ ٍ تىاًي هحفَػ

َّاوص گشد حاغلِ سا اص هحيظ واس دٍس وشد تا استٌطاق آى تِ

ًگاّذاضت .

سيِ ّا صياى ًشساًذ.

يىي اص هْوتشيي ٍ لذيويتشيي هاضيي ّاي اتضاس ،هاضيي ّاي
تشاش است،وِ اهشٍصُ دس غٌؼت اّويت تسضايي داسد.چَى
هاضيي تشاش استفادُ صيادي دس ساخت لغؼات هختلف دستگاُ
ّاي غٌؼتي داسد ،دس حميمت هيتَاى آى سا پذس هاضيي ّاي
اتضاس ًاهيذ ٍ .ظيفِ اغلي هاضيي تشاش تغييش دس اًذاصُ لغؼات ،
فشم آًْا  ،پشداختىاسي لغؼات تا يه يا چٌذ ػول تشش  ،تا
تٌظين سًذُ تشاش است .سَاس وشدى ٍسايل ٍ دستگاّْاي
يذوي سٍي هاضيٌْاي تشاش،داهٌِ فؼاليت آًْا سا تسياس گستشدُ
وشدُ تغَسيىِ هيتَاى تَسيلِ آى ػوليات هختلفي هثل
لالٍيضصًي  ،سَساخىاسي ٍ  ...اًجام داد.
خطرات عمده دستگاههاي تراش :

 سٌگ سوثادُ سا تايذ دس هحل خطه ًگاّذاسي وشد .

سٌگ سوثادُ وِ گشدي خَد سا اصدست دادُ است  ،يؼٌي

سَاس وشدى سٌگ سا تِ دستگاُ تايذ تؼْذُ واسگش هغلغ ٍ تا

هوىي است اػوال صيش سثة صخوي ضذى ٍ يا آسية سساًذى تِ

هحيغص اص حالت دايشُ اي خاسج ضذُ است  ،تايذ آًشا تا اتضاس

هتػذي ٍ يا سايش واسگشاى ضَد وِ ػثاستٌذ اص:

تجشتِ ٍاگزاس ًوَد .

هٌاسة هجذداً گشد وشد .

 .1خاسج ضذى يا پشتاب ضذى تشادُّا تِ عشف ضخع.

 لثل اص سَاس وشدى سٌگ تِ دستگاُ تايذ سٌگ سا آٍيضاى

ٌّگام سٍضي وشدى هاضيي سٌگ سوثادُ اص لشاس دادى تذى

.2گشفتِ ضذى دست ٍ لسوتْاي ديگش تذى تيي لغؼِ واس ٍ

وشد ٍ تا ضشتِ عٌيي غذاي آًشا ضٌيذ .

دس هماتل سٌگ خَدداسي ًواييذ .تاسّا اتفاق افتادُ وِ دس اثش

سٌگْاي تشوذاس ٍ ًاسالن سا تايذ سشيؼاً اصواس خاسج وشد .

دًذُ .3 .تشخَسد لسوتْايي اص تذى تا تخصّاي هتحشن هاضيي.

سشػت دٍساى صياد ،سٌگ ضىستِ ٍ تاعشاف پشاوٌذُ ضذُ است

 .4سمَط چْاس ًظام يا سِ ًظام سٍي پاي افشاد ٌّگام سَاس

واس سا آّستِ ٍ تااحتياط تِ سٌگ ًضديه وٌيذ .

وشدى ٍ پيادُ وشدى آى
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نكات ايمني هنگام كار با ماشينهاي تراش :

دس هاضيٌْاي تشاش دسٍاصُاي ًػة  ،حفاػ ًشدُاي دس لسوت

 لثل اص ضشٍع ػول تشاش تايذ دستگاُ هشغه ٍ سًذُ واهالً

ػمة هاضيي ضشٍسي است .

دس هحلْاي خَد هحىن ضذُ تاضٌذ .

 دس هاضيٌْاي غفحِ تشاش دسٍاصُ اي  ،دّاًِ ّاي تاصهيض ثاتت ،

ٌّ گام سَاس ٍ يا پيادُ وشدى سِ ًظام ٍ چْاس ًظام  ،تٌْا اص

هاضيي تايذ تَسيلِ غفحات فلضي يا حفاظْاي هٌاسة ديگش

ًيشٍي دست استفادُ ضَد  ،استفادُ اص ًيشٍي دٍاس هاضيي

پَضاًذُ ضَد .

هخاعشُ اًگيض هي تاضذ .

دس هاضيي غفحِ تشاش دسٍاصُاي وِ احتوال تشخَسد هيض

 پيص اص سَاس وشدى ٍ پيادُ وشدى سِ ًظام تايذ تختِ

هتحشن يا لغؼِ واس تِ لسوتْاي آصاد اعشاف هاضيي ٍجَد داسد

چَتي هخػَظ سا سٍي سيل هاضيي لشاس داد تا تاػث غذهِ

حتواً تايذ اص حفاػ هٌاسة استفادُ وشد .

ديذى سيلْاي هاضيي ًگشدد .

استفادُ اص لثاس واس تلٌذ ٍ گطاد  ،ضال گشدى ٍهَّاي تلٌذ ٍ

 تالفاغلِ پس اص هحىن ًوَدى واسسٍي دستگاُ تايذ آچاس

ساػت هچي آصاد هوٌَع است .

هخػَظ سِ ًظام سا سٍي آى تشداضت.

تْتش است هاضيي تشاش تِ دستگاُ تشاضِ ضىي هجْض تاضذ .

هثادست تِ اًذاصُگيشي  ،واس يا هيضاى وشدى سًذُ ،

 هَاسد ايوٌي هَسد لضٍم سٍي تاتلَ جٌة هاضيي ًػة ضَد.

ٌّگاهيىِ واس دس حال گشدش است  ،خغاي هحض است .

فضاي وافي جْت هاضيي آالت ٍ لغؼات واس دس واسگاُ دس ًظش

 تشسٍي واسصياد ًثايذ خن ضذ چَى ّوَاسُ خغش پشش

گشفتِ ضَد دس ايي هَسد تايذ حذاوثش عَل لغؼات واسوِ هوىي

تشادُ ّاي ًاضي اص تشاش لغؼِ واس ٍجَد داسد .

است دس هاضيي تىاس سٍد هذًظش تاضذ .

تشاي تشاش واسّْاي عَيل هي تايذ اص ٍسايل هخػَظ (

لسوت الىتشيىي هاضيي ٍ ضثىِ تشق خاسجي آى تايذ عثك

تىيِ واُ هخػَظ لغؼِ واس ) استفادُ ًوَد .

استاًذاسدّا لاتل لثَل تَدُ ٍ ضثىِ تشق هاضيي ٍ ضثىِ خاسجي

تشاي تٌظين استفاع تيغِ ّا دس للن گيش  ،تايذ اص اليِ ّاي

هشتَط تِ آى هي تايست داساي وطص وافي تشاي تشق هَسد لضٍم

هخػَظ استفادُ ًوَد ٍ سًذُ تايذ حذالل تا دٍ پيچ دس

دستگاُ تاضذ ٍ ضثىِ هي تايست داساي فيَص لغغ جلَگيشي اص تاس

للنگيش هحىن ضَد .

اضافي ٍ وليذ اغلي تشاي ساػات تؼغيل واس هاضيي ٍ وليذ فشػي

 تشآهذگي گيشُ ّاي سِ ًظام سا تا والّه حفاظتي تايذ

جْت تِ واس اًذاختي هاضيي تاضذ ضثىِ تشق هي تايستي هجْض تِ

پَضاًذ .

سين اتػال صهيي تاضذ .
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ٌّگام تشاش ٍ واس تا سٌگ سوثادُ تايذ اص ػيٌه حفاظتي ٍ
هاسه تٌفسي استفادُ ضَد.

رعايت

ٌّ گام پان وشدى ٍ گشيس واسي دستگاُ تشاش تايذ آى

ازحوادث ناشي از كار با ماشينهاي تراش و سنگ

سا اص واس اًذاخت .

سمباده ضروري است .

 تشاي جوغ آٍسي تشادُ ّا اص چٌگه تا جاسٍب دستي
استفادُ ضَد .
ٌّ گام واس تا ايي هاضيٌْا  ،وفص ايوٌي استفادُ ضَد .

دستورالعملهاي

فوق

جهت

سالمت باشید

جلوگيري

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
شهریور ماه 4931

