
 دستگاه سنگ زنیمسائل ایمنی 

 هنگامه معینی

 کارشناس بهداشت حرفه ای

 4931اردیبهشت 

1 

 .ماشین سنگ زنی بدون حفاظ خودداری نمایید از کار کردن با -1

ساعت کار یاا هار    22ماشین سنگ زنی می بایست پس از هر - 2

 .هفته یک بار بازرسی گردد

،تمرکز خود را کامال معطوف کارنموده و باا  هنگام کار با سنگ -3

 .دیگران صحبت نکنید و روی برنگردانید

 .ازسنگ خیس شده یا آغشته به دیگر مایعات استفاده نکنید-4

هنگام کارباسنگ فرز الزم است افرادی که در اطراف شما هستند -5

 .چشم استفاده نماییداز لوازم حفاظت 

شده یا قت نمایید که سنگ لب پرقبل از استفاده از هرنوع سنگ د-6

  ترک نداشته باشد

توجه نمایید سرعت دورانی نباید از آنچه که بار روی برچساب   -7

 .ماشین حک شده بیشتر شود

هنگام استفاده از ماشین سنگ زنای حفاظات تماامی صاورت      -8

 .(حتما از نقاب صورت استفاده شود)الزامی است

درفضاای  )ثانیاه   62دت پس از نصب سنگ بر ماشین آنرا به ما -9

 .راه انداخته و آزمایش نمایید( محصور

بریادن   یقل دادن سطوح از سنگ مخصاو  و بارا  جهت صی-  02

 .قطعات از نوع دیگر آن استفاده نمایید

بین شکاف قطعه ای که در حاا   د هرگز سنگ را مواظب باشی -00

 .برش است گیر ندهید

ماشاین سانگ    سوراخ مرکزی سنگ باید به اندازه قطر محور-02

از سنگی که به سختی برمحورسوار می شود یا سافتی زیااد   )  باشد

 (دارد استفاده نکنید

قبل از اتصا  دو شاخه به پریز برق از خااموش باودن کدیاد     -03

 .دستگاه اطمینان حاصل نمایید

هرگزکار را به ماشین سنگ متحرک نزدیک ننموده بدکه سنگ را -04

این صورت قطعه کار بین سنگ و حفاظ  در غیر. به کار نزدیک نمایید

کشیده می شود که نتیجه آن شکستن و پرتاب قطعات آن به اطراف 

 .میباشد

هنگام تعویض سنگ حتما برق دستگاه را قطع نماوده و سا س   -05

 .نسبت به تعویض سنگ اقدام نمایید

کدیه ماشین های سنگ سمباده به استثنای ماشین های مخصو  -06

رای حفاظ موثر در مقابل خطرات ناشی از شکستن و توتراشی باید دا

 .پرتاب ذرات سنگ باشد

نصب سنگ باید متناسب با قطر و ابعاد سنگ بار روی دساتگاه   -07

 .سنگ صورت پذیرد

حفاظ ماشین های سمباده قابل حمل، باید طرف بیرون سانگ  -08

 .سمباده را به طور کامل ب وشاند



مقاومات کاافی باوده و     محور سنگ های سمباده باید دارای-09

 .لرزش نداشته باشد

محل نگهداری سنگ های سمباده باید به گونه ای باشد کاه از  -22

س، نفوذ آب و رطوبت به آن ممانعت تما ضربه، وارد آمدن هرگونه

 .به عمل آید

سرعت سنگ ها باید کامال واضح و خوانا روی سنگ نوشته شده  -20

ت مجاز روی آنهاا نوشاته   باشد و به کار بردن سنگ هایی که سرع

 .نشده ممنوع است

نوع دانه بندی سنگ باید باتوجه به ناوع قطعاه کارانتخااب     -22

 .گردد

برای جدوگیری ازشکستن انواع سنگ های سمباده نباید آنها را  -23

با ضربه یا فشار روی محور خود سوار نمود و یا دارای لقای زیااد   

 .باشد

با ماشین های سانگ زنای از   کدیه کارکنان باید در زمان کار -24

لباس کار، عینک ایمنی،ماسک،شایدد صورت،گوشای حفااظتی و    

دستکش ایمنی مطابق باآیین نامه وسایل حفاظت فاردی اساتفاده   

 .نمایند

 وسایل حفاظت فردی هنگام سنگ زنی         

 نیگاگل سنگ ز -0      

 

  ماسک تنفسی - 2     

 

 گوشی حفاظتی ایرپالگ یا ایرماف -3  

 

 تست سالم بودن سنگ

 : نکته اول 

ار کردن سنگ بر روی دستگاه با استفاده از قبل ازسو

ته چوبی چکش به سه پالستیکی پیچ گوشتی یا ددست

صدای زنگ می دهد و  زنید سنگ سالمسنگ ضربه ب

صدای مبهم سنگ دارای ترک می در صورت ایجاد 

 .اده کردباشد و نباید از آن استف

 :دوم  نکته

ساعت کار  22ماشین سنگ زنی می بایست پس از هر 

 .یا هر هفته یک بار بازرسی گردد

 نمونه حادثه سنگ زنی

 

 


