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یآشنایی با اصول ایمنی جهت استفاده از گردبر مگنت

نکاتی در خصوص اصول ایمنی هنگام استفاده از گردبر مگنتی

تاکنون حوادث بسیاری هنگام استفاده از گردبرها خصوصا گردبر مگنتی

این حوادث عمدتا ناشی از عدم رعایت اصول . برای افراد پیش آمده است

در واقع اگر اصول ایمنی به خوبی رعایت می گردید، . ایمنی بوده است

این مقاله با هدف آشنایی مخاطب . بسیاری از این حوادث اتفاق نمی افتاد

.با این اصول به نگارش در آمده است

!گردبر مگنت به طرز عجیبی خطرناک است

گردبر مگنتی همانطور که برای بشر راحتی به ارمغان آورده است، به همان 

اولین اثر در خصوص اصول ایمنی، . میزان هم می تواند خطرناک باشد

به عبارتی تا بشر احساس خطر نکند، اقدامی . پذیرش وجود خطر است

نمونه ای از خطرات گردبر مگنتی، پیچیدن . جهت امنیتش بر نمی دارد

اگر هنگام کار، مته گردبر کج . ناگهانی دریل مگنت بر اثر ضربه می باشد

شود یا ضربه ای ناخواسته به آن وارد گردد، احتمال پیچیدن دستگاه در 

گشتاور قدرتمند این دستگاه قطعا . دستان شما وجود خواهد داشت

.آسیب جدی را به شما وارد خواهد نمود

حفاظت از خود در برابر خطرات حین سوراخکاری

.بهترین روش دفاعی شما اساسا پیشگیری از وقوع چنین حادثه ای است

عالوه بر آن راهکارهای ذیل نیز جهت محافظت از شما در برابر مخاطرات 

:دریل مگنتی پیشنهاد می گردند

برقیابزارمقاالت
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.مته را به طور مستقیم نگه دارید•

بر از پوشیدن لباس های گشاد و استفاده از زیورآالت هنگام کار با مته گرد•

.پرهیز کنید

اگر موهایتان به قدری بلند است که احتمال درگیر شدن مته با آن وجود •

.دارد، حتما آنها را ببندید

ر دکمه قفل نمودن سرعت ماشه را پیدا کنید تا هنگام کار نمودن با گرد ب•

.مگنتی به اشتباه آن را فشار ندهید

قطعه کار خصوصا قطعات کوچک را محکم ببندید تا در حین کار از •

.چرخش آنها جلوگیری شود

گاهی رعایت همین نکات به ظاهر کوچک از حوادث بزرگ و جدی جلوگیری 

.می کند
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