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 ايمني صنعتي – كارشناس صنايع

 كاربرد ايمن . اره روميزي يكي از پر كاربردترين ابزارهاي برقي ثابت در تمامي مشاغل كار چوب مي باشد

 بنابر اين الزم . تا از حوادث پيشگيري شود ه شود به كار برد خاصي با روش هاي است كه با دقت و آن نيازمند

 : است كه هنگام استفاده از آن به نكات زير توجه كنيد

 . درك كنيد و د ترچه راهنماي اپراتور را بخواني عملهاي روي دستگاه و درون دف ال هشدارها و دستور •

 حفاظ و عينك ايمني با ) عينك هاي فنجاني ( گاگل همواره از •

 شيلد حاضر و يك بر استاندارد هاي ملي و منطبق و جانبي

 . كنيد ه استفاد نياز تمام صورت در مواقع

 . كنيد از ماسك ضد غبار در محيط هاي كاري غبارآلود استفاده •

 . كنيد گوش براي عمليات طوالني مدت استفاده حفاظ از •

 و هر شيئ آويزان كه لباس هاي گشاد، جواهرات ، از دستكش •

 . كند استفاده نكنيد ار دستگاه گير هاي دو ت قسم ت در ممكن اس

 . از پشت ببنديد را موهاي بلند •

 يك ابزار ساپورتر كمكي استفاده كنيد  تا از كنترل مناسب و پهن از به هنگام برش قطعات دراز •

 . قطعه كار در تمام مدت كار مطمئن شويد

 ابزاري كه - (Miter Gauge) درجه يا كاليبر فارسي بر به يك ضامن برش، يك اره روميزي بايد •

تيغه، ابزاري براي پراكندن محافظ ، - از آن استفاده مي شود » پيوند فارسي « هنگام برش اريب يا



 ضامن اره بايد موازي با خط تيغه اره . و ابزار ضد پس زني مجهز باشد (Spreader) خاك اره ها

 . محتمل جلوگيري كند (kick Back) پيچش يا پس زني باشد تا از

 . ابزار و نخاله ها نگهداري كنيد به دور از ره روميزي را ا •

 اشته برش پيشامدگي د محل باالي در اينچ 1 / 4 تا 1 / 8 و حدود اندازه حداقل فاصله تيغه بايد به •

 . را با دقت چك كنيد ي اپراتوري دفترچه راهنما در اين باره . باشد

 . آن است نزديك نشويد ر حال كار با هرگز به جلو و يا پشت تيغه اي كه اپراتور د •

 . ضخامت قطعه كار است از گارد استفاده كنيد اره در حال برش ي تيغه حتماً هنگاميكه •

 برابر رانش مي كنيد از يك مانع در تراشي استفاده يا شكل يا شيار اره براي برش بدنه از هنگاميكه •

 ي يا ساير حوادث هنگام پس زن و انگشتان خود را به خوبي در دستان بتوانيد تا اره استفاده كنيد

 . از تيغه اره دور كنيد يش بيني نشده پ

 برمي وضعيت نرمال خود به سرعت به گاردها كه شويد تا مطمئن مرتب چك كنيد دستگاه را •

 متوقف مي شود يا ت خود برمي گردد و اگر يك گارد به نظر مي رسد كه به آرامي به وضعي . گردند

 . ر شود تعمي بايد به سرعت

 Miter ضامن برش و استفاده از جام ندهيد منظور از دست آزاد عدم ز با دست آزاد برش را ان هرگ •

Gauge است . 

 نه از شويد كه برش صاف است ن مئ استفاده كنيد تا مط Miter Gauge از اريب در هنگام برش •

 و دستگاه باعث پس زني كند و ر تيغه گي ضامن و ين ب قطعه بريده شده ممكن است . ضامن برش

 . ات احتمالي شود ح جرا

 برش شما مستقيم كه تا مطمئن شويد حتما از ضامن برش استفاده كنيد عادي در هنگام برش •

 . است

 كه تيغه و ضامن به مطمئن شويد •

 فشار براي . موازات هم قرار دارند

برش قطعه كار بايد در خالف جهت



 كنيد تا انگشتان خود را از تيغه از يك قطعه چوب استفاده . رخش تيغه و بين تيغه و ضامن باشد چ

 ) هنگامي كه تيغه از ميان ضخامت قطعه كار برش نمي دهد ( خاص براي عمليات . اره دور نگه داريد

 . راهنماي خود مراجعه كنيد به دفترچه ساختن زبانه مانند برش بدنه و

 در مناسب قطعه كار داشتن يك تخته سبك براي نگه از •

 ه هنگام برش قطعات باريك ب كار مقابل ضامن و ميز

 . استفاده كنيد

 مي تيغه هاي كند . داريد گه تيغه ابزار خود را همواره تيز ن •

 باعث پس زني احتمالي و پيچش و صدمات ناشي از توانند

 . آن شوند

 مي دهيد استفاده كه انجام از تيغه صحيح براي كاري •

 . پيش از ادامه اصالح كنيد وضعيت را و احتمالي و يا لغزش تيغه ها باشيد مراقب گرم شدن . كنيد

 . كند دوران مناسب جهت مي تواند در به نحوي نصب شده كه تيغه مطمئن شويد كه •

 . سيم جالزني بر روي اره روميزي استفاده نكنيد و سنگ سنباده از •

 ت مي د حواس اپراتور را پر اين افرا . داشته شوند دور از محوطه كاري نگه ناظر يا تماشاچي بايد افراد •

 يك پس زني يا نوك تيز كاربيد شكسته مي تواند . حادثه مي كنند ايجاد را بيشتر مستعد و ا كنند و

 . قطعه خام را با عواقب پيش بيني نشده به هوا پرتاب كند

 از هر گونه اره بايد همواره و پيش . موش كنيد را بعد از تكميل هر مرحله خا توصيه مي شود كه ابزار •

 . شود از پريز كشيده خاموش و تنظيمات

 چ و سويي نيد قفل ك و آن را در هر زمان كه ممكن است اره روميزي را خاموش كنيد و از پريز بكشيد •

 . بكشيد را بيرون يا قفل كليد

 : پيشگيري از پس زني اره روميزي
 است پس زني اره روميزي ممكن . سمت اپراتور عقب اره به از بيرون پريدن قطعه كار پس زني عبارت است از

: به داليل زير ايجاد شود



 . اره تيغه شيار قطعه كار و فشار آوردن به پليسه هاي نزديك شدن •

 توازي ضامن و تيغه اره از بين اين كار باعث مي شود . تيغه اره چپاندن قطعه كار بين ضامن و عقب •

 . رود ب

 . ر هنگام برش شود يك برش كج و نامناسب كه مي تواند باعث گير كردن قطعه كار در مقابل تيغه د •

 . مستقيم نباشد ن لبه قطعه كار در مقابل ضام •

 جابجا به هنگام به هم چسبيدن ، فشار دادن ، يا چپاندن حركت تيغه اره تمايل دارد كه چوب را •

 . عقب به سمت اپراتور پرتاب كند از كند و ممكن است آن را

 اده از اره روميزي در هشدارهاي ايمني ويژه در پيش گيري از پس زني به هنگام استف

 : زير آمده است

 از نزديك زيرا است استفاده كنيد عملي كه در مواقعي (Spreader) يا دمنده گر همواره از پراكنده •

 كه پراكنده گر در يك خط پشت مطمئن شويد . تيغه جلوگيري مي كند بر و فشار پليسه ها شدن

 . تيغه قرار گرفته است

 استفاده كنيد زيرا  اگر يك پس زني اتفاق بيفتد اين ابزار طوري همواره از ضامن ضد پس زني •

 همواره . ن به سمت اپراتور جلوگيري مي كند را مي ربايد و از پرتاب آ ر طراحي شده كه قطعه كا

 . دندانه هاي اين  ضامن را تيز نگهداريد

 بنابر اين صيقلي يا سخت كار نكنند سطوح برش پس زني در هنگام ممكن  است ابزار هاي  ضد •

 همواره برش با سطوح صيقلي يا سخت را در كناره ميز انجام مي دهند تا كناره ميز كار ضامن را

 . انجام دهد

 . قطعه كار را در يك خط صاف هدايت كند ، همواره از ضامن برش استفاده كنيد تا به هنگام برش •

 و پتانسيل پس زني ي شود م زيرا باعث برش هاي كج . را برش ندهيد آزاد قطعه كار هرگز با دست •

. كج شود كج روي قطعه كار خام مي تواند باعث برش هاي لبه هاي . د كن مي ايجاد



 اگر ضامن به . تيغه است مطمئن شويد كه ضامن موازي با •

 تيغه نزديك شود باعث فشردگي قطعه چوب به تيغه عقب

 . مي تواند باعث پس زني شود شده و

 كه قطعه كار طوري كج نكنيد هرگز تيغه و اره روميزي را •

 اين وضعيتي است كه . گير كند حفاظ و زاويه بين تيغه در

 از ضامن در . است براي پس زني داراي پتانسيل بااليي

 مي ميز ايجاد درجه بين تيغه و 90 كه در نتيجه آن يك زاويه بيش از سمتي از تيغه استفاده كنيد

 . شود

 آزاد است كه هرگونه خروج از مسير اين صورت قطعه كار در يد باز نگهدار و ضامن را زاويه بين تيغه •

 . را جذب كند

 . پشت قطعه كار به هنگام برش بپرهيزيد تادن مستقيم از ايس •

 ل آن استفاده كنيد و قطعه كار را به دقت مقاب اريب به هنگام برش Miter Gauge همواره از •

 . شويد آن مطمئن از برش مستقيم ا نگهداريد ت

 . نگهداريد را تيز همواره تيغه ها . باعث پس زني شود مي تواند ند يك تيغه ك •

 ظيم دندانه ها باعث ايجاد تميزي تن . ندانه هاي تيغه كافي و مناسب است مطمئن شويد كه تنظيم د •

 . مي شود بنابراين احتمال گير كردن را به حداقل مي رساند كار قطعه تيغه و ي بين صفحه

 تعبيه پيچ يا درجه بر روي سطح تيغه اره ضخامت تيغه و همچنين . اريد را تميز نگهد تيغه هاي اره •

 . اين وضعيت باعث افزايش پتانسيل پس زني مي شود ك روي سطح تيغه را افزايش مي دهد اصطكا

 ه ب چنين تيغه تمايل م و ه را افزايش مي دهد زيرا اصطكاك تيغه هرگز چوب مرطوب را برش ندهيد •

 . اين احتمال پس زني را افزايش مي دهد رد و حمل خاك اره هاي مرطوب دا

 بسيار مواظب باشيد اين قطعات داراي برجستگي و شيب دار هاي پيچ دار، كار در هنگام كار با قطعه •

. افزايش مي دهند احتمال پس زني را فشار آورده و به تيغه



 كردن و پس زني را به زيرا احتمال گير تاب دار و يا شكسته استفاده نكنيد ، هرگز از تيغه اره كج •

 . شدت افزايش مي دهد

 . س زني شود تاب دار شدن آن و ايجاد پ مي تواند باعث بيش از حد گرم شدن تيغه اره •

 باعث گرم هاي هدايت نشده همگي مي تواند كندي و برش نامناسب، ات تنظيم ، تيغه ايجاد درجه روي •

 . حد تيغه  شود شدن بيش از

 ار الزم براي از مقد هرگز از تيغه اي با طول بيش •

 اينچ 1 / 4 تا 1 / 8 . استفاده نكنيد كار برش قطعه

 ميزان اين . كافي است بيش از ضخامت قطعه كار

 . بي حفاظ تيغه را به حداقل مي رساند بخش

. با ضامن تيغه استفاده نكنيد Miter Gauge هرگز از •


