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  باسمه تعالي
 :هدف 

هدف از تدوين اين آيين نامه به روز رساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صـنايع و ايمـن سـازي               
  ها به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مي باشد  محيط كارگاه

  :  تعاريف  -فصل اول
   : سمباده  سنگ
   بهـم    يا صـنعتي     آلي   معدني   ماده   وسيله   به   كه   است   شده   تشكيل  ه سمباد   خاك   از ذرات    سمباده  سنگ

  .آيد  درمي  گردش  به  موتور محركي وسيله  بهكهدهد   مي تشكيل را  متراكمي  يا قرص  قطعهو  چسبيده
  :  برش سنگ 

   يا كام   جاسازي ،   شيار درآوردن   ،     برش   و براي    گرديده   يا آجدار تشكيل     ساده   فوالدي   قرص  از يك 
  .رود  بكار مي درآوردن

  :  ساب  بغل سنگ 
   نصب   يا افقي    محور قائم    و روي    است   شده   چسبانيده   سمباده   آن   خارجي   سطح   روي   كه   است  قرصي

   سـطح    دادن   يـا صـيقل      زدن   سمباده  آيد و براي     در مي    گردش   به   موتور محركي    وسيله   و به   گرديده
  . شود  مي  استفاده  آجدار آن  از سطح  مواد ديگر فقط يا فلزات
  : ساب  سنگ
  آيـد و روي      در مـي     گـردش    موتور بـه     وسيله   به   كه   شده   تشكيل   فلزي   يا استوانه    از قرص    ساب  سنگ
 از   سـخت   اجـسام   ساييدن  و براي  گرديده  نصب  يا مصنوعي  كوارتز طبيعي  قطعات  آن   خارجي  سطح
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  و آيينه  شيشه قبيل
  :  پرداخت سنگ
،   از آن    يا قـسمتي     و تمام    درآمده   حركت   موتور به    وسيله   به   كه   است   از قرصي    عبارت   پرداخت  سنگ

   از انواع    بعضي  هاي   كناره   و روي   مي باشد  ديگر     يا مواد مشابه     چوب -  كاغذ -   چرم - نمد   -   پارچه از
  .رود  يا مواد ديگر بكار مي  فلزات  ظريف  پرداخت  برايكه چسبانند   مي  نرم  سمباده  خاك آن

  :  صيقل سنگ
 از    و با استفاده     درآمده   حركت   موتور به    وسيله   به   كه   شده   تشكيل  اي   يا پارچه    نمدي   قرص  از تعدادي 
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  .رود  يا ساير مواد بكار مي  فلزات  سطح يف بسيار ظر  دادن  صيقل  براي  بسيار نرم پودر سمباده
  :  پرداخت  بشكه
   نـصب   اي   پايـه    و روي    بـوده   اي   يا گهـواره     دوراني   حركت   داراي   كه   فلزيست   اي  از استوانه   عبارت
 بـه    را   يا ساير قطعـات     گري   ريخته   كوچك  گردد، قطعات    مي   موتور تأمين   وسيله   به   آن   و حركت   شده

   در آوردن    حركـت    و بـا بـه       ريخته   بشكه  در داخل )   آن   يا بدون    سمباده  با خاك  (اد ساينده همراه مو 
  .كند  يا تميز مي  آنها را پرداخت دستگاه

  :  نوار صيقل
آيـد     در مي    حركت   موتور به   وسيله   و به    شده   روكش   نرم   سمباده   با خاك    كه   است   انعطافي   قابل  تسمه

  .رود  يا ساير مواد بكار مي  فلزات  سطح ادن د  صيقل و براي
  :  چوب  سمباده
 از    آن   خـارجي   آيـد و سـطوح       درمي   حركت   موتور به    وسيله   به   كه   است  اي   يا تسمه    يا استوانه   قرص

  .رود  مي بكار  چوب  يا پرداخت  زدن  سمباده  و براي  شده دهي ديگر پوشان  يا مواد ساييده كاغذ سمباده

  : اصول نصب - دوم فصل
بازديد ، تعمير ، تعويض ، پرداخت سطح سنگ و كليه موارد فني دستگاههاي سـنگ                نصب ،    – 1ماده  

  .بايد فقط توسط اشخاص ذيصالح انجام گردد 
هاي سنگ سمباده روميزي بايد در ارتفاع مناسبي نصب شوند تـا در هنگـام كـار ،                    دستگاه – 2ماده  

  . ناسب قرار گيرد بدن در شرايط ارگونوميكي م
 موثر  ينگ به سيستم ارت    مطابق آيين نامه اتصال به زمين      هاي سنگ سمباده بايد     دستگاه انواع- 3ماده

  .مجهز شوند 
هاي سنگ سمباده ثابت بايد كامال صـاف و عـاري از زوائـد و                 سطح زمين پيرامون دستگاه    - 4ماده  

  .پستي و بلندي باشد 
ستگاه بايد بازديد دقيقي بعمل آورد تا از سالم بودن سنگ اطمينـان              قبل از بستن سنگ به د      - 5ماده  

  .هاي معيوب و شكسته تحت هر عنوان ممنوع مي باشد  حاصل شود و استفاده از سنگ
  ،  باشـد    انعطـاف    و غيرقابـل     بايـد محكـم      صـيقل   و ، پرداخت    سمباده  هاي  ماشينو پايه     بدنه - 6ماده  

   را تحمـل     و غيـره   ، قطعه كـار    كار  گاه  ، تكيه    سنگ   مانند قرص    مختلف  ات قطع   بتواند وزن   كه  طوري  به
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  . باشد  كامالً مقاوم  حاصله هاي  لرزش در مقابلو  كند
 شود    نصب   مناسبي   حفاظتي  هاي   بايد سرپوش    و يا پرداخت    ، صيقل    سمباده    هاي  در دستگاه  -  7ماده  

 را    حاصـله   هاي   غبار و براده    بتواند مستقيماً ذرات  تا    باشد  عي     و تهويه موض     مكنده   دستگاه   به  متصلكه  
  .خارج نمايد توليد  از محل

   حفاظ   بايد داراي    توتراشي   مخصوص هاي ماشين  استثناي   به   سمباده   سنگ هاي  ماشين  كليه - 8ماده  
  . باشد سنگو پرتاب ذرات    از شكستن  ناشي  خطرات مؤثر در مقابل

ايـن    و شـود     اسـتفاده  تهويه موضعي  ظه محف   عنوان   به  هاي ثابت   سمباده  سنگايد ازحفاظ    ب - 9ماده  
 بطور كامل  را     سنگ   طرفين  هاي   و گوشه    برآمده  هاي  ها و قسمت    ، مهره    محور سنگ   انتهايحفاظ بايد 

  .بپوشاند
  .پذيرد  صورت  بر روي دستگاه سنگقطر و ابعاد  سنگمتناسب با  نصب سنگ بايد - 10ماده 
قابليت تنظيم فاصله با لبه سنگ را داشته باشـد          بايد    سمباده نگدستگاه س   حفاظتي  سرپوش -  11ماده

  . ميلي متر باقي بماند 6بنحوي كه با كم شدن قطر سنگ همواره فاصله مذكور كمتر از 
 رابطـور    سـمباده   سـنگ  طرف بيرونـي صـفحه    بايد  ،     حمل  قابلسمباده    هاي   ماشين  حفاظ - 12ماده  

    .كامل بپوشاند 
كليـه اجـزاء آن از       و باشـد     سـنگ   سـطوح با    متناسب  بايد   سمباده   سنگ   حفاظتي  سرپوش - 13ماده  

  .مقاومت مناسب برخوردار باشد
  . باشد  نداشته  و لرزش  بوده  كافي  مقاومت  بايد داراي  سمباده هاي محور سنگ - 14ماده 
 باشد  به گونه اي     محور بايد      در روي     سمباده   سنگ   دوطرف   مهره  و  پيچ   هاي دنده جهت   - 15ماده  
  .  شود  محكم سنگ   گردش  در جهت  سنگ  طرفين هاي  مهره كه

   بـوده    كـافي    اسـتقامت  با  و   محكم ي كامال گاه   تكيه   بايد داراي   سمباده   هاي سنگ    دستگاه -  16ماده  
 3 از     تـا سـنگ     گـاه    تكيه   فاصله  هيچوقت ، بنحوي كه      شود   نصب   سنگ  لبه   به   نزديك   تا حد امكان   كه

  .تجاوز ننمايد ميليمتر 
   سـنگ    هـاي   دسـتگاه   انواع   روي   بر  مخصوصي  شفاف   حفاظ  از قطرسنگ    باالتر بايد كمي    - 17ماده  
  .  بماند  مصون  سنگ  ذرات  پرتاب باشد از آسيب  مي  سنگكار با   مشغول  كه  گردد تا كارگري نصب
  تركيدنات احتمالي   خطر كليه قسمت هاي سنگ سمباده بايد به حفاظي مجهز شود كه از              - 18ماده  
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  .جلوگيري بعمل آورد    سنگ  ذراتو پرتاب
   تمـاس  از باشند تا    يمحكممناسب و      حفاظتي   سرپوش   بايد داراي   هاي سمباده  سنگ كليه   - 19ماده  

   . رد وآممانعت بعمل    گردش  در حال  با سنگ اشخاص
 حفاظ ماشين هاي سمباده نصب شده بر روي ميز بايد تمام قسمت هاي صفحه درباال و زير                  - 20ماده  

  .  ميليمتر تجاوز كند3 ميز نبايد از   و لبه  سمباده  صفحه  بين  فاصلهميز و محور را  در بر گيرد و 
   بايد عـالوه    ، سانتيمتر بيشتر باشد   25 از     و برد كارشان     قطر سنگ    كه   برش سنگ يها  ماشين - 21ماده  

  هـاي    از شبكه    كه  باشند   شكل   قفسي   حفاظ   داراي  ، مي شود    نصب   سنگ   روي   كه   حفاظتي  بر سرپوش 
  .اند   شده  ساخته و محكم ضخيم
در همـواره      باشـد كـه      شـده    گـذاري    حفـاظ    بايد طوري    پرداخت  هاي  سنگ كليهمحور - 22ماده  

  .محور ممانعت بعمل آورد با افراد    تماس از   سنگ  يا نبودن  بودننصب  صورت
  ذرات گرد و غبار     مؤثر   مكنده   دستگاه  بهبايد      چوب   سمباده  هاي   ماشين  كليهسنگ  محفظه   - 23ماده  
  .  گردد تجهيز
 دارد بايـد    ضـرورت در آنهـا  كننـده   خنـك    از مايعـات     استفاده   كه  هايي   سمباده   سنگ  براي -24ماده  

   خوبي   به  در داخل آن     مايع   و حركت   جريان  مسير   گردد كه    و نصب    ساخته   طوري   حفاظتي  سرپوش
  . گيرد انجام
 لوله انتقال مايع خنك كننده در دستگاههاي سنگ سمباده بايد به نحوي نصب گردد كـه                 - 25ماده  

  .مانع ديد مستقيم و كافي محل كار نگردد 
 دو   بـين  و      محـور    بايـد روي    اي   و لقمـه     بشقابي   سمباده   بجز سنگ    سمباده  هاي  سنگ  كليه - 26ماده  
   .  باشد  شده  محكمكامال فشرده و واشر 
   بـا سـنگ    كـه   آن  سـطوح داراي قطر يكسان باشند تا بايد       سمباده   سنگ   طرفين  واشرهاي - 27ماده  
  . باشد داشتهيكسان    تماس  با سنگ  سطوح مام در ت ،  شدن  محكم عقدر مو ، دن دار تماس
 بايـد   رادن باشمي   حفاظتي  فاقد سرپوش  كه   سانتيمتر يا بيشتر     16با قطر     سمباده  هاي سنگ – 28ماده  
  . كرد نصب   مخروطي  از نوع  دو واشر حفاظتي بين

   كنـد و بغـل       احاطه  ل را بطور كام     سنگ سطح بايد     ساب   بغل  هاي  سنگ   حفاظتي  سرپوش - 29ماده  
   .باز باشدنياز ،   كارگير مورد   سطح  اندازه  به  فقط آن
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   حفـاظتي   سـرپوش   ، شود   مي   استفاده      دستگاه   در يك    ساب   بغل   از دو سنگ     كه  در مواقعي  - 30ماده  
  .د  را محصور كن  زدن  سمباده  مخصوص  و محفظه  سمباده  هر دو سنگ  قرص  تمام كامال بايد

 محور    اتصال   محل  باشند كه عالوه بر      حفاظتي   سرپوش  مجهز به     بايد   ساب   بغل  هاي سنگ – 31ماده  
   . بپوشاندممكنتا حد نيز  را  سنگ  دور،   با سنگ

3كمتـر از   نبايـد بكار مي رونـد ،        هم   به     فرچه  صفحات ن  فشرد   براي    كه  واشرهايي - 32ماده  
1

طـر   ق 
  .بوده و بايد  معيارهاي كارخانه سازنده كامال رعايت گردد   فرچه
قسمت هاي غير    و  دو فلكه كامال هر    بايد      چوب   مخصوص   نواري   سمباده  ماشين هاي  حفاظ - 33ماده  

   .  بپوشاند  را نوارقابل استفاده
 اسـتثناء     بـه    سـمباده   ردنده گ   صفحه  تمام قسمت هاي   بايد    اي   صفحه   سمباده  ماشين  حفاظ - 34ماده  
  .  بپوشاندرا كارگير قسمت
هاي سيمي براي نظافت و يا پرداخت سـطح قطعـه             كليه دستگاه هاي سمباده كه از برس       - 35ماده  

 شـدن سـيم هـاي       پرتابات احتمالي   خطركاراستفاده مي نمايند ، بايد به حفاظي مجهز شوند كه از            
  .فلزي شكسته شده جلوگيري بعمل آورد 

  : اصول نگهداري و بهره برداري  –فصل  سوم 
 محل نگهداري سنگ هاي سمباده بايد به گونه اي باشد كه از وارد آمدن ضـربه ، تمـاس                    - 36ماده  

  .آب و نفوذ رطوبت به آن ممانعت بعمل آيد 
 نحوه حمل سنگ بايد به گونه اي باشد كه از وارد آمدن ضـربه ، فـشار ، ارتعـاش و ديگـر                        -37ماده  
  .اردي كه احتمال تخريب سنگ وجود دارد ، محافظت نمايدمو

  .  نور كافي باشد محل تماس قطعه كار با سنگ داراي بايد ،دستگاه هاي سنگ سمبادهدر  – 38ماده 
 باشـد و بكـار بـردن               شـده    نوشـته    سنگ   بايد كامال واضح و  خوانا روي             سرعت سنگ ها    - 39 ماده    

  .  ممنوع است   نشده  آنها نوشته  مجاز روي  سرعت  كه سنگ هايي
  رويمـي نمايـد ، بـر      تعيـين   سازنده كارخانهبر اساس دستورالعملي كه سنگ  بايد    قرص    - 40ماده  

   .   نصب گردد سمباده  هاي سنگ ماشينانواع مختلف 
   سـازنده   كارخانه  وسط ت   شده   تعيين   از سرعت    بيش   با سرعتي    سمباده  هاي سنگ استفاده از    - 41ماده  

  . ممنوع است 



 يآيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زن

 7از6

  . نوع دانه بندي سنگ بايد با توجه به جنس قطعه كارانتخاب گردد - 42ماده 
بايد بر اساس   ) از نظر قطر ، ضخامت و جنس        (  دستگاه سنگ سمباده و همچنين  سنگ آن          - 43ماده  

  .جنس و ابعاد قطعه كار انتخاب شود 
 فـشار    ضربه يـا    با  آنها را     نبايد   سمباده   هاي سنگ انواع مختلف     براي جلوگيري از شكستن    - 44ماده  
  . دن زياد باش  لقي  و يا داراي نمود سوار خود محور روي
  :  در زير تجاوز كند  شده  نبايد از حدود تعيين   ساب  سنگ  محيطي سرعت - 45ماده 

    متر در ثانيه5/17 از   سخت  ساب  سنگ  براي-الف 
   متر در ثانيه15 از   نرم  ساب گ سن  براي-ب  

   كـرد بـه    مـؤثر اسـتفاده    مكـش   بايد از وسـايل   ساب  سنگ  سطح اصالحيا تعمير و   در موقع  - 46ماده  
  .  كامال از محيط كار خارج شود    غبار حاصله  كه نحوي
  وســيله  بايــد بــه و ديگــر انــواع آن اي اي، لقمــه  بــشقابي، اســتوانه  ســمباده هــاي ســنگ –  47مــاده

  .شوند   پوشيده حفاظتي  طوق وسيله  و يا به   شده  محفوظ كامال هايي سرپوش
مـي    اي   لقمـه   و اي   بشقابي، اسـتوانه     سمباده  هاي  سنگ   اصلي   ضخامت   چهارم  يك حداكثر - 48ماده  

   . باشد  خارج از حفاظتواند 
بل از تماس سنگ بـا قطعـه كـار از            در دستگاه هاي سنگ سمباده با گيره مغناطيسي بايد ق          - 49ماده  

ضمنا برداشتن قطعه كار منوط به دور نمـودن و  . عملكردكامل گيره مغناطيسي اطمينان حاصل گردد  
  .توقف كامل قرص سنگ سمباده مي باشد 

   آب  داخـل در  د  نشـو    مـي    خنك   آب   با ريزش    كه  هايي   سمباده   سنگ  از  قسمتهيچ  نبايد   - 50ماده  
  . قرار گيرد

 بـراي     آن   يا مشابه   ي و  يا الستيك   چرميطرفين سنگ از واشرهاي      دو واشر محافظ      بايد بين  - 51اده  م
  .ايستايي بيشتر سنگ استفاده نمود 

  :  ساير موارد –فصل  چهارم 
 ازلبـاس كـار ، عينـك ايمنـي ،           زني  سنگ  هاي  با ماشين   كليه كارگران بايد در زمان كار      - 52ماده  

گوشي حفاظتي و دستكش ايمني ، مطابق با آيين نامه وسايل حفاظت فردي و               ،ماسك ، شيلد صورت   
  .متناسب با نوع كار استفاده نمايند 



 يآيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زن
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از محـيط كارگـاه خـارج        امحـا و      كليه سنگ هاي سمباده معيوب و يا شكسته بايد بنحوي          - 53ماده  
  .شوند تا استفاده مجدد از آنها امكان پذير نباشد 

   . بپوشاند  محيطي  تاج  يك  استثناي  را به  سنگ  بدنهطرف دو كامال بايد فاظتي ح واشرهاي - 54ماده 
  . استفاده از سنگ ساب براي برش كاري ممنوع مي باشد - 55ماده 
  .  نشود  خارج  گرد و غبار از آن  كه باشد نحوي   بايد به پرداخت   بشكه درزبندي - 56ماده 
 كـه )  و آمـد    رفـت  ( اي   گهـواره    يا حركت    گردشي   حركت با   پرداخت   هاي بشكه اطراف   - 57ماده  
     يكـه  شـود تـا در موقع        گذاري   بايد حفاظ   ،   رود   بكار مي    اجسام  نمودن   و پرداخت    كردن   پاك  براي

  .ممانعت بعمل آيد    گردنده  با بشكه  اشخاص تماساز   است حركت  در حالدستگاه
خت بايد مجهز به حفاظي باشند كـه از بـاز شـدن دريچـه در                 دريچه هاي بشكه هاي پردا     - 58ماده  

  .حين كار، ممانعت بعمل آورد 
 در    باشـد كـه      فرماني   به   بايد متصل    پرداخت  بشكهاطراف     محصور كننده    حفاظ   ورودي در -59ماده  
 بكـار    امكـان    در بـاز اسـت       كـه    تا مـوقعي    همچنين  و   نبوده   باز شدن    در قابل    اين   بشكه عملكرد  موقع

  .باشدوجود نداشته    بشكه انداختن
 بـار     كـردن    خـالي  يـا  و   بـارگيري    باشد تا در موقع    موثري ترمز     بايد داراي    پرداخت   بشكه - 60ماده  

  .ممانعت بعمل آورد   بشكهازحركت اضافي 
  

مهـوري   قانون كار ج91 و 85به استناد مواد ماده  شصت    فصل و    چهار بر اين آيين نامه مشتمل   
 بـه   1386/ 16/8 درتاريخ     شوراي عالي حفاظت فني    در جلسه پنجاه و هشتم        ، اسالمي ايران 
جـايگزين   21/5/1387 در مـورخ     وزير كار و امور اجتماعي    تصويب  پس از    و تصويب رسيد 

   .مي شود  حفاظتي ماشين سنگ سمباده آيين نامه
 


