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آالت  نیاط انسان با ابزار آالت و ماشبه ارتب ازیکه ن یدر هر تجارت و کار 
آالت و استفاده درست از آن ها  نیماش ی منیبه ا دیبا وجود داشته باشد،

 .است یز یتوجه شود چرا که سالمت کارکنان مهم تر از هر چ

 .باشد ی هر سازمان، کارگاه، کارخانه و... م انی کارفرما فهیامر وظ نیا یاجرا
ابزار آالت و   زات،یآالت، تجه نیماش  ی منیمقاله به ا نی در ا میقصد دار ما

 .میکار کردن با آن در ارتباط است بپرداز نیکار ح ی رویهر آن چه که ن

آن،   تیموضوع مهم و اهم نیبا ا  یی آشنا یشما هم برا میکن ی م  شنهادیپ
 .دیمقاله را از دست نداده و با ما همراه باش نیا
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 آالت نیماش یمنی ا 1#

به  دیبا شوند،  ی که در انواع مشاغل استفاده م ی آالت نیو ماش زات یتجه
به   دنیرس ب یحوادث و آس خطر استفاده شده و سالم باشند تا ی درست

 .باشد تیکار در امن یرویو ن دهیکارکنان آن ها به حداقل رس ی سالمت 

سالمت  نی تضم  فهیوظ انی کارفرما ت،یسالمت و امن نیاساس قوان بر
به حداقل رساندن   یتمام تالش خود را در راستا دیبا کارکنان را دارند و

 .خطرات انجام دهند 

آن  دیدارند که با فهیدو وظ انی آالت، کارفرما نیماش ی منیبه ا دنیرس یبرا
 منیا تیکار در وضع یروینند تا نک کنترل انجام دهند و ی ها را به خوب

 .کار کند یتر 

 آالت نیماش یمنیا یبرا  انیکارفرما  فیوظا 1-1#

 :باشد ی م  ریبه شرح ز فهیدو وظ نیا

 طیو در شرا ی آالت سالم و امن باشند و به درست نیو ماش زات یتجه •
 .مناسب استفاده شوند

کنند، دانش و   ی آالت استفاده م نیو ماش زات یکه از آن تجه  یافراد •
 .کار کردن با آن ها را داشته باشند یبرا ی آموزش کاف 

دارند که  ی ات یخصوص یسر  کی من یآالت ا نیو ماش زات ی آالت، تجه ابزار
 .میبا آن ها آشنا باش دیبا
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 :عبارتند از ات یخصوص نیا

 .شود مناسب باشد ی که در آن استفاده م ی شغل یبرا •
 .امن بماند شهی ود تا همش ینگه دار  درست •
 ی من یاز دستگاه ممکن است ا یقسمت ی و پارگ ی دگییکه سا  ی درصورت •

 .شود ی بازرس ی فواصل زمان در دستگاه ندازد،ی را به خطر ب
نصب آن   طیآالت به شرا نیو ماش زات یتجه یمن یکه ا ی صورت در •

 .شوند ی بررس دیاستفاده با نیاز اول قبل داشته باشد، ی بستگ
که به اپراتور دستگاه و   ی نظر سطح سر و صدا، لرزش و ارتعاشات  از •

 .شود ی ابیارز دیبا  شود، ی کار منتقل م  یرویافراد و ن گرید

  ی اب یاز ارز ی به عنوان بخش  دیآالت با نیو ماش زات یاستفاده از تجه خطرات 
 .آن ها در نظر گرفته شوند ی من یسالمت و ا ی کل

  نیرا که ممکن است در استفاده از ماش ی مقاله خطرات ن یا یبخش بعد در
 .کرد میخواه ی کنند، بررس دی آالت انسان را تهد 
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 آالت  نیخطرات ماش 2#

انسان  یبرا یادیها و خطرات ز بی آس جادیتوانند باعث ا ی آالت م  نیماش
 .شوند

 

 :میکن ی م انیها را در ادامه ب بیخطرات و آس نیاز ا ی برخ
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توانند به  ی از آن ها م  ی مواد خروج  ایآالت  نیمتحرک ماش  قطعات  •
از بدن آن ها  یی شکل که قسمت ها  نیا به .برسانند  بیافراد آس

  موجب کند و ریها و... گ ی غلتک ها، تسمه ها، پول نیممکن است ب
 .شود یجد یها بیآس ایعضو  ی قطع

 ی دگ ید ب یو آس ی دگ یتواند باعث بر ی آالت م   نیماش زیت  یها لبه •
موجب سوراخ   زینوک ت  یممکن است قسمت ها  نیچن هم .شود

 .شود  شیزبر باعث اصطکاک و سا یشدن پوست و قسمت ها
کنند   ی دو قسمت متحرک که با هم حرکت م نی است افراد ب ممکن •

  کی ای  واریقسمت ثابت مثل د  کیقسمت متحرک و  کی نیب ای
که در حال عبور از کنار  ی دو قسمت متحرک نیو هم چن  گریجسم د

 .کرده و له شوند ریم باشند گه
بخار   ایمانند آب  یی ها ی از دستگاه ها، مواد و خروج یی ها بخش •

  جادیافراد و ا ی سوختگ  باعث سرد باشند که ایتوانند آن قدر گرم   ی م
  جادیتواند باعث ا  ی م زیدستگاه ها ن تهی سیالکتر انیجر .تاول شوند
 .شود ی در بدن انسان و سوختگ  ی کیشوک الکتر

تواند   ی آالت و وجود نقص در آن ها م نیقابل اعتماد بودن ماش ریغ •
 هم .شود  زات یتجه  ی منیها و عدم ا بیباعث بروز صدمات و آس

آالت، ابزارها و دستگاه ها بر اثر  نیاستفاده نادرست از ماش نیچن
ممکن است  زیکار ن یرویتجربه بودن ن ی ب ایعدم آموزش درست 

 .به دنبال داشته باشد یها و خطرات جد بیآس
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  ممکن  سر و کار دارند، یی ایمیآالت که با مواد ش نیماش ی برخ در •
خطرات  ایاپراتور مضر باشند و  یبرا یی ایمیمواد ش  نیاست ا

 .به دنبال داشته باشند ی ک یولوژیب

 

 

 ی منی ا نیتام  یچگونگ 3#

ها را  بیو خطرات و آس میو در سالمت کار کن منیکه به صورت ا نیا یبرا
آالت،  نیماش یمن یعالوه بر سالم بودن و ا دیبا م،یتا حد ممکن کاهش ده

 .مناسب کار کند طیکرده و در شرا تیرا رعا یمن یکار هم ا یروین

 نیماش ی منیبه ا  دنیرس یکار برا  یرویکه الزم است تا ن یی از کارها ی برخ
 :باشد ی م  ری موارد زآالت انجام دهد، شامل 

محافظ، لباس مخصوص، ماسک، دستکش، محافظ گوش و  از •
 .کفش کار استفاده شود
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اضافه  لیوسا  ریاز شروع کار ساعت، انگشتر، دستبند و سا قبل •
 .درآورده شود

کرده و در صورت داشتن   یگشاد خوددار  یلباس ها دنیپوش از •
 .لباس کار جمع شود ریبلند، به طور کامل ز یموها 

بودن قطعات، داشتن محافظ، کنترل با دو  لی از نظر تکم دستگاه •
 .شود ی دست و... بررس

 .مرتب کار کند طینگه داشته و در مح زیتم ده،یکار را جارو کش محل •
 .روشن باشد  ی به خوب برخوردار باشد و ی کار از نور کاف  طیمح •
نصب و محکم شده  ی ثابت چک شوند و به درست یها دستگاه •

 .باشند
 .مطالعه شود ی به خوب  زات ی استفاده از تجه یها دستورالعمل •
 .و به موقع انجام شود یز یطبق برنامه ر یو نگه دار   ریتعم •
از اتمام کار، دستگاه ها را خاموش کرده، برق آن را قطع کرده و   بعد •

 .الزم انجام شود یها یکار  زیسپس تم
 .دستگاه ها در حالت روشن و در حال کار رها نشوند نیچن هم •
 .شوند ی بررس  ی کیو پنومات  ی کیدرولیه ،ی ک ی الکتر هی تغذ منابع  •
حاصل شود که ابزارها  نانیاطم ،یبرش یصورت استفاده از ابزارها در •

 .باشند زیبوده و تم زیت 
 .و قطعات متحرک دور نگه داشته شوند زیت  یها از ابزارها  دست •
صحبت با او هنگام کار   ای ی پرت کردن حواس اپراتور و شوخ  از •

 .شود یخوددار 
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کرده و هر کدام    زی آالت و ابزارها را تم  نی ماش  زات،ی از کار تمام تجه  بعد •
 خود گذاشته شوند. یکه متحرک هستند سر جا

 


