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آييننامةايمنيماشينهايابزار
هدف و دامنه شمول 

همچنين  و  كار  نيروي  حفاظت  و  سطح  ايمني  ارتقاء  و  تأمين  منظور  به 
صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي و 
ايمن سازي محيط كارگاه ها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات 
جاني و خسارات مالي، مقررات  اين آيين نامة  به استناد ماده 85 قانون كار 

جمهوري اسالمی  ايران تدوين گرديده است. 
ماده 1ـ كليه محورهاي حامل ابزار برشي و انتقال نيرو بايد به حفاظ مناسب 

و مؤثر مجهز گردد.
ماده 2ـ سرعت دوراني، نوع ابزار برشي و ميزان باردهي در كليه ماشين هاي 

ابزار بايستي متناسب با نوع دستگاه قطعه كار و تجهيزات مورد استفاده باشد.
ماده 3ـ در كليه ماشين هاي ابزار قسمتي از ابزار برشي گردنده كه با قطعه كار 

در تماس نمی باشد بايد حفاظ گذاري گردد.
ماده 4ـ در عمليات براده بر داري، قطعه كار بايد به وسيلة گيرة مناسب نگهداري 

شود و نگهداري قطعه با دست ممنوع است.
ماده 5  ـ درصورت بروز هرگونه نقص در ماشين های ابزار و فرايندكار، بايد 
قبل از انجام هرگونه عملياتي، نسبت به قطع نيروي محركه دستگاه به طور 

مؤثر، اقدام نمود.
ماده 6ـ در اطراف ماشين هاي ابزار بايد فضاي كافي به منظور انجام عمليات 

مختلف وجود داشته باشد.
ماده 7ـ براي تثبيت و محكم نگاه داشتن قطعات كار با سطح مقطع خاص 

استفاده از ابزار نگهدارنده متناسب با آن الزامی  است.
ماده 8  ـ به منظور جمع آوري براده های فلزي و تميز كردن دستگاه بايد از 

برس و يا ديگر تجهيزات مناسب با رعايت نكات ايمني استفاده گردد.
ماده 9ـ تجمع و انباشت براده ها نبايد به اندازه اي باشد كه مانع از ديد و يا 

خطرات احتمالي گردد.
ماده10ـ توقف مطمئن و مؤثر ماشين هاي ابزار قبل از انجام كليه امور سرويس، 
ابزار های برشي، روغن كاري،  و  د، تعويض و تنظيم قطعات كار  بازدي تعمير، 
نظافت و به طور كلي عملياتي كه نياز به ورود اعضاي بدن به منطقة خطر دارد 

الزامی  است.
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ماده 11ـ روغن ها و مواد  بايد عالوه بر دارا بودن ويژگي های فني مطابق با 
دستورالعمل ها، براي سالمتي كارگران مضر نباشد.

ماده 12ـ استفاده از هواي فشرده براي نظافت ماشين هاي ابزار، لباس كار، 
قطعه كار و ساير قسمت ها ممنوع است.

ماده 13ـ هنگام كار با ماشين  ابزارهايی كه الزام به نشستن اپراتور مي باشد 
بايد از صندلي متناسب با اصول ارگونومی  استفاده گردد.

ماده 14ـ ابزارهاي براده بر داري ماشين های چند محوره بايد به طور مطمئن 
و  ايمن حفاظ گذاري شده باشد.

ماده 15ـ قبل از اندازه گيري و تعويض قطعه كار، دستگاه بايد به نحو اطمينان 
بخشي متوقف گردد.

ماده 16ـ جابه جايي و انتقال ابزار های قطعه گير و قطعات كار بزرگ و سنگين 
ماشين  های ابزار بايد با استفاده از وسايل حمل و نقل مكانيكي متناسب با نوع 

كار انجام گيرد.
ماده 17ـ كارفرما مكلف است ماشين هاي ابزار، ابزارآالت، لوازم و تجهيزات 

مربوطه را در فواصل زماني معين مورد بازبيني قرار دهد.
ماده 18ـ ابزار های براده برداري ماشين هاي ابزار و آچارها و لوازم مخصوص 
تعمير، سرويس و نگهداري و نظاير آن و همچنين روش كار بايد متناسب با 

نوع كار مربوطه باشد.
نياز  مورد  لوازم  و  آچارها  مكانيكي  و  برشي  ابزار های  از  ده  استفا ماده 19ـ 
ماشين هاي ابزار به صورت فرسوده، شكسته و معيوب ممنوع بوده و بايستي از 

محيط كارگاهي خارج گردد.
ماده 20ـ بازديد كليه قسمت هاي ماشين هاي ابزار و ابزارها و تجهيزات آن 

قبل از شروع هر شيفت كاري توسط متصدي مربوطه الزامی  است.
هرگونه  از  بعد  ابزار،  ماشين هاي  قسمت هاي  كليه  فني  بازرسي  ماده 21ـ 
تعميرات و طي دوره های زماني مطابق دستورالعمل های شركت سازنده الزامی  

بوده و نتايج آن بايد در پرونده مربوطه ثبت و نگهداري شود.
ماده 22ـ هر ماشين ابزار بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل های 
شركت سازنده و همچنين سوابق بازرسي های فني، تعميرات و نگهداري است، 

باشد.
ابزار بايد درخصوص  ماده 23ـ كليه كارگران شاغل در كارگاه هاي ماشين 
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نحوه صحيح بلند نمودن، حمل و نقل و جابه جايي بار، آموزش های الزم را 
ديده باشند.

قطع  يا  توقف  شستي  چند  يا  يك  داراي  بايد  ابزار  ماشين هاي  ماده 24ـ 
اضطراري باشد كه در نقاط مختلف ماشين در دسترس متصدي مربوطه قرار 

گيرد.
ماده 25ـ حفاظ ها و يا در پوش های موتور، جعبه دنده و وسايل انتقال نيروي 
ماشين  های ابزار بايد مجهز به ميكروسوئيچ باشد تا با برداشتن آنها راه اندازي 

ماشين امكان پذير نباشد.
فصل سومـ  مقررات اختصاصي

ماده 26ـ سه نظام و چهار نظام و ديگر وسايل گيرندة ابزار يا قطعه كار بايستي 
فاقد زائده و برجستگي بوده و به نحوه مناسب حفاظ گذاري گردد.

بايد داراي  با مته، ميز كار  از چرخش قطعه كار  براي جلوگيري  ماده 27ـ 
پيچ های محكم كننده يا گيرنده يا ساير وسايل مشابه براي ثابت نگاهداشتن 

قطعه كار باشد.
ماده 28ـ براي مهار مته های ساق مخروطي صرفاً بايد از كالهك استفاده 

گردد و نصب آن فقط بر روي محور اصلي مجاز است.
ماده 29ـ جهت سوراخ نمودن ورقه های نازك بايد آنها را بين دو قطعه فلزي 

قرار داده و همگي را با هم سوراخ نمود.
ماده 30ـ در انتهاي عمليات سوراخ كاري بايد به منظور جلوگيري از قالب 

كردن مته، نيروي وارده را كاهش داد.
ماده 31ـ در ماشين های توتراشي )بورينگ( قائم، ميز دّوار افقي كه كار روي 
آن نصب شده بايد به وسيله حفاظ هايي كه تا رأس قطعه كار ادامه داشته و روي 

بدنه ثابت دستگاه نصب شده محفوظ گردد.
ماده 32ـ ابزار قطعه گير دستگاه های تراش بايد مجهز به حفاظ ميكروسوئيچ   دار 
باشد به گونه اي كه هنگام باز بودن حفاظ، حركت و چرخش ابزار قطعه گير 

امكان پذير نباشد.
ماده 33ـ ابزار قطعه گير چند پارچه و يا آچار مربوطه بايد داراي مكانيزمی  

باشد كه از به جاي ماندن آچار بر روي ابزار قطعه گير ممانعت به عمل آيد.
ماده 34ـ در ماشين های تراش رولور و ماشين های ديگري كه براي تراش 
ميله های بلند به كار می رود و قسمتي از قطعه كار از انتهاي دستگاه خارج 
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می گردد، قسمت مزبور بايد به وسيله لوله اي كه توسط پايه های محكم به 
زمين متصل شده است حفاظ گذاري گردد.

ماده 35ـ به منظور تراشكاري قطعات طويل بر روي دستگاه تراش بايد از 
لينت )كمربند( مناسب استفاده شود تا از خمش قطعه كار حين تراشكاري 

جلوگيري شود.
نيمه خودكار الزم است حفاظ  و  تراش خودكار  های  ماده 36ـ در ماشين 
شفاف به صورت كشويي نصب شود كه به محض باز شدن آن كليه عمليات 

دستگاه متوقف گردد.
داراي  بايد  آن  مشابه  های  ماشين  و  تراش خودكار  های  ماشين  ماده 37ـ 
صفحات حفاظتي باشد كه كارگران را در مقابل پاشيدن مايع های خنك كننده 

و حاوي ذرات فلز محفوظ نگهدارد.
ماده 38ـ گيرة فشنگي مورد استفاده در دستگاه تراش بايد متناسب با قطر 

قطعه كار انتخاب شود و مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 39ـ به منظور جلوگيري از شل شدن و پرتاب قطعه كار يا سطح مقطع 
مربع، هشت گوش، مستطيلي و كليه قطعات مشابه، استفاده از قطعات گيرندة 

چهار  نظام الزامی  است.
مشابه،  قطعات  و  مثلثي  مدّور، شش گوش،  قطعات  ستن  ب براي  ماده 40ـ 

انتخاب سه نظام با توجه به سطح مقطع قطعات الزامی  است.
ماده 41ـ در قطعات بزرگ و نامنظم به منظور جلوگيري از شل شدن، پرتاب 

قطعات و ساير خطرات احتمالي، بايد از صفحه نظام استفاده نمود.
ماه 42ـ پس از بستن قطعه كار بين مرغك و ابزار قطعه گير بايد هر دوي آنها 

به طور كامل در جاي خود محكم گردد.
ماده 43ـ لقمه های نگهدارنده مرغك، اهرم و پيچ های ثابت كننده آن بايد 

به طور مرتب بازديد شده و در صورت نياز تعمير و تعويض گردد.
ماده 44ـ به منظور جدا نمودن براده از قطعه كار در حال تراش بايد از چنگك 

مخصوص و با رعايت نكات ايمني استفاده نمود.
ماده 45ـ فلكه های دستي در مكانيسم بار دادن افقي يا قائم فرزها بايد داراي 
شرايط زير باشد: الف( به وسيله كالچ يا ضامن شيطانك دار روي بازوي فرمان 
به قسمی سوار شده باشد كه در موقع پيشروي خودكار، ماشين خالص شود 
و نچرخد. ب( مجهز به دسته اي باشد كه قابل خالص كردن بوده و داراي 
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فنرهاي فشاري باشد تا در مو قع احتياج، كارگر بتواند دسته را در محل خود 
روي فلكه قرار دهد.

ماده 46ـ كلّة دهانه های باز دستگاه های صفحه تراش دروازه اي بايد توسط 
حفاظ هايي متناسب با نوع كار و شرايط كارگاه حفاظ گذاري گردد.

ماده 47ـ  ايجاد فضاي كافي در اطراف ماشين های صفحه تراش الزامی  بوده 
و قسمت انتهاي آن بايد حفاظ گذاري گردد.

ماده 48ـ در ماشين هاي ابزار براي جمع آوري و انتقال گازها و بخارات حاصل 
از فرايند كار، استفاده از سيستم تهويه موضعي الزامی  است.

ماده 49  ـ ابزار برشي ماشين های مته بايد به حفاظ تلسكوپي قابل تنظيم 
مجهز باشد.

ماده 50ـ هنگام تعويض ابزار نگهدارنده قطعه كار و ابزار كار از قبيل سه نظام 
تكيه گاه  از  بايد  زني،  كله  های  ماشين  كله گي  تراش،  دستگاه  رنظام  چها و 

مخصوص آن استفاده شود.
ماده51ـ نصب حفاظ بر روي گيرة  افزار برشي ماشين هاي صفحه تراش به 
منظور جلوگيري از برخورد دست با ابزار و ورود به منطقة خطر و همچنين 

پرتاب ذرات براده الزامی  است.
ماده 52 ـ بستن تيغة فرز روي ماشين فرز بايد توسط كارگر ماهر و با رعايت 

اصول ايمني و مطابق دستورالعمل سازنده انجام گيرد.
ماده 53 ـ براي تنظيم ارتفاع تيغه ها در قلم گير ماشين های تراش معمولي 
پيچ در  با دو  بايد حداقل  رنده  و  نموده  استفاده  از اليه های مخصوص  بايد 

قلم گير محكم شود.
ماده 54ـ هنگام برش ميله های بلند در ماشين های اّره لنگ، بايد در انتهاي 
آزاد ميله تكيه گاهي مطمئن قرار داد تا از افتادن و آسيب رساندن جلوگيري 

نمايد.
ماده 55 ـ ماشين های تراش افقي بايد مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا 
كارگر دست خود را براي متوقف كردن سه نظام يا صفحه كارگير روي آن 

قرار ندهد.
ماده 56ـ به منظور انجام كليه امور تنظيم، جابه جايي، اندازه گيري و باز و 
بسته كردن قطعه كار و امور مشابه، خاموش نمودن دستگاه های اّره ماشيني و 

توقف كامل تيغة الزامی است.
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ماده 57ـ كارگراني كه با دستگاه های اّره پروفيل بر )آب صابوني و آتشي( كار 
می كنند بايد حتماً از لباس كار با آستين های كوتاه استفاده نمايند.

ماده 58ـ ماشين های اّره پروفيل بر بايد به حفاظي تجهيز گردد كه تمام 
قسمت های اّره را پوشانده و فقط در زمان براده بر داري و برش محل تماس با 

قطعه كار آزاد باشد.
ماده 59  ـ ماشين های اّره پروفيل بر بايد به منظور تثبيت قطعه كار، به گيره 

يا ابزار نگهدارنده مناسب تجهيز شود.
ماده 60 ـ قسمت هايي از تيغه ماشين اّره نواري كه در تماس با قطعه كار 

نمی  باشد بايد حفاظ گذاري شود.
ماده 61ـ كليد راه انداز در اّره های پروفيل بر آب صابوني بايد از نوع فشاري 
باشد به گونه اي كه به محض قطع شدن فشار از روي كليد جريان الكتريكي 

دستگاه قطع گردد.
ماده 62 ـ ماشين های اّره پروفيل بر آتشي بايد داراي مكانيز می  باشد كه به 
محض قطع فشار از روي پدال، تيغة برش دستگاه به حالت اّوليه خود باز گردد.
ماده 63ـ كمان ماشين اّره لنگ بايد در پايين ترين و باالترين وضعيت خود 

مجهز به قطع كن خودكار باشد.
ماده 64ـ ماشين های اّره نواري بايد مجهز به مكانيز می  باشد تا به محض 

شكستن تيغه اّره حركت دستگاه را متوقف نمايد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات:

ماده 65 ـ محل استقرار و تردد كارگران در كارگاه های ماشين هاي ابزار بايد 
هموار، تميز و عاري از هرگونه مواد لغزنده باشد.

ماده 66ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه و تحويل وسايل حفاظت فردي 
مناسب و متناسب با نوع كار و شرايط محيطي كارگاه اقدام نمايد.

ماده67ـ كارفرما مكلف به تأمين شرايط محيطي مناسب از نظر بهداشت، 
تهويه، نظافت، دما، نور و صدا می باشد.

از سالمت  به كار گماري كارگران  ز  ا ا مكلف است قبل  ماده 68ـ كار فرم
جسماني و رواني و مهارت های الزم متناسب با نوع كار با ماشين هاي ابزار 

اطمينان حاصل نمايد.
ماده 69ـ ترك ماشين هاي ابزار در حال كار ممنوع می باشد.

ماده 70ـ استعمال دخانيات، خوردن، آشاميدن، شوخي كردن و ساير امور 
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غير مرتبط با كار كه باعث حواس پرتي كارگر شود ممنوع است.
اتصال زمين مؤثر  به سيستم  بايد  ابزار   بدنه فلزي ماشين هاي  ماده  71ـ 

تجهيز گردند.
ماده 72ـ كليه ماشين هاي ابزار بايد مجهز به روشنايي موضعي باشند.

ماده 73ـ ماشين هاي ابزار بايد داراي لوح شناسايي حاوي مشخصات فني 
و  ايمني باشند.

بايد  مذكور  ماشين های  همچنين  و  ماشين ابزار  كار گاه های  74ـ  ماده 
مطابق با آيين نامة عالئم و نشانه های ايمني مصوب 1386/11/15 به عالئم و 

برچسب  های  ايمني تجهيز گردند
ماده 75ـ هنگام كار با ماشين هاي ابزار استفاده از شال گردن، دستكش، 
حلقه، ساعت مچي، لباس هاي گشاد و نظاير آن ممنوع بوده و موهاي بلند بايد 

با سربند پوشيده شود.
ماده 76ـ پس از قطع برق و براي پيشگيري از برقراري ناخواستة جريان 
الكتريكي دستگاه بايد كليه ماشين هاي ابزار به مكانيزمی  مجهز باشند كه از به 

كار افتادن مجدد آن جلوگيري به عمل آيد.
ماده 77ـ كليدهاي راه انداز و يا توقف ماشين هاي ابزار بايد به گونه اي طراحي 
شوند كه در اثر برخورد اتفاقي دست و يا سقوط اشيا، سبب راه اندازي آن نشود.
كليه  ايران،  اسالمی   كار جمهوري  قانون  ماده 88  به  عنايت  با  ماده 78ـ 
وارد كنندگان، توليد كنندگان، فروشندگان، عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان 
از انواع ماشين هاي ابزار مكلف به رعايت استاندارد توليد و موارد حفاظتي و  ايمني 

می باشند.
ايران مسئوليت  ماده 79  ـ به استناد ماده 95 قانون كار جمهوري اسالمی  
رعايت مقررات  اين آيين نامة  به عهدة كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع 
هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران 

خسارات وارده مي باشد.
اينآييننامهكهمشتملبر4فصلو79مادهمیباشد،بهاستناد
مواد85و91قانونكاردرجلسةمورخ1387/11/30شورايعالي
حفاظتفني،موردتدوينودرتاريخ1388/5/8بهتصويبوزير

كارواموراجتماعيرسيدهاست.
اينآييننامهجايگزينآييننامهومقرراتحفاظتيماشينهاي
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نمونه طرح درس روزانه
Lesson Plan

عنوان درس: تولید به روش تغییر 
فرم دستی و ماشینی 

موضوع درس: روتراشی
جلسة: بیست و ششم

پیش نیاز: پیشانی تراشی
مدت جلسة: 8 ساعت

گروه مخاطب: هنرجويان پاية دهم

تعداد فراگیران: 16
مکان تشکیل کالس: کارگاه

ماشین ابزار
تاريخ برگزاری:

شايستگی فنی مورد انتظار:
بستن قطعه كار

بستن ابزار روی دستگاه تراش
روتراشی قطعات ساده

شايستگی های غيرفنی مورد انتظار
مسئوليت پذيری

مديريت مواد و تجهيزات
مديريت زمان

كار تيمی

پيش بينی رفتار ورودی                                             ارزشيابی آغازين                           زمان: 30 دقيقه
سؤاالتی در مورد بستن رنده و بستن قطعه كار و محاسبه عده دوران دستگاه

روش های تدريس
تلفيقی )آموزش مبتنی بر شايستگی(

وسايل آموزشی: دستگاه تراش ـ كوليس 0/05 ـ آچار سه نظام ـ آچار قلم بند ـ ميل گرد به قطر 60 ميلی متر و 
طول 85 ميلی متر

ارائه درس در كالس و كارگاه                                                                                   زمان: 90 دقيقه

روتراشی
روتراشی عبارت است از براده برداری از سطح رويی قطعه كار. در هرحال اين عمل به منظور ايجاد فرم مطلوب در 

قطعه كار يا كاهش قطر آن انجام می شود.

با استفاده  از قطعات در صنعت دارای مقطع دايره ای هستند. ولی سطح خود فرم های مختلفی دارند كه  بسياری 
از دستگاه تراش، براده برداری می شوند. روتراشی يكی ازپركاربردترين عمليات براده برداری در دستگاه تراش است. 
معموالً روتراشی در دو مرحلة خشن تراشی و پرداخت كاری انجام می شود. در خشن تراشی سرعت برش كم و عمق 
براده و پيشروی زيادتر انتخاب می شود ولی در پرداخت كاری سرعت برش زياد ولی عمق براده و مقدار پيشروی كمتر 

انتخاب می شود.
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يكی از مهم ترين اصول در اجرای عمليات تراشكاری رعايت نكات ايمنی است. رعايت نكردن نكات ايمنی در كارگاه 
باعث بروز حوادث ناگوار می شود، تا آنجا كه جبران عوارض ناشی از آن گاهی غيرممكن می گردد.

در روند نمای مقابل، روند اجرای كارهای تراشكاری به خوبی نمايش داده شده است. اين روند در تمام كارهای 
تراشكاری مصداق دارد و رعايت آن موجب جلوگيری از اتالف وقت و هزينه خواهد شد.

مراحل انجام فعالیت:
1 انتخاب مقدار سرعت برش را از جدول و محاسبه عدة َدَوران مناسب.

2 بستن قطعه كار
3 استفاده از عينك حفاظتی مخصوص تراشكاری

4 تنظيم و روشن نمودن دستگاه
5 مماس كردن رنده با قطعه كار.

6 تنظم عمق بار عرضی به اندازة 0/5 ميلی متر
7 اندازه گيری قطر و طول قطعه با استفاده ازكوليس به اندازه ای كه در نقشه مشخص شده

8 بازكردن سه نظام و خاموش كردن دستگاه.

توصیه های ايمنی و حفاظتی:                                                                                زمان: 30 دقيقه
1 بدون عينك پشت دستگاه قرار نگرفتن:

2 استفاده از لباس كار
3 چك نمودن اوليه تنظيمات دستگاه تراش

ارزشیابی تکوينی:                                                                                             زمان: 30 دقيقه
پرسش از هنرجويان از مطالب تدريس شده

اجرای فعالیت های ياد دهی ـ يادگیری:
انجام فعاليت تكميلی ساخت قطعات تانكر توسط هنرجويان و نظارت مداوم بر عملكرد هنرجويان توسط هنرآموز 

)رفع اشكاالت و كج فهمی های هنرجويان ـ جلوگيری از خطاهای احتمالی در كار
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ابزار،مصوب1348/2/1شورايعاليحفاظتفنيگرديدهاست.
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